THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
MIỄN TOÀN BỘ PHÍ – QUÀ VÀNG NHƯ Ý
1. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Tại các chi nhánh, phòng giao dịch, điểm giao
dịch Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) trên toàn quốc.
2. Hình thức khuyến mại: Quà tặng ngay
3. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại):
Khách hàng cá nhân tham gia và đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của chương trình.
4. Cơ cấu giải thưởng và thời gian khuyến mại:
TT

Nội dung

Điều kiện khuyến mại

1

Tặng tiền vào tài khoản

Khách hàng đăng ký mới
BIDV SmartBanking và
phát sinh tối thiểu 1 giao
dịch tài chính trong thời
gian khuyến mại.

2

10 khách hàng sử dụng
BIDV SmartBanking, có
tổng số dư thực dư của các
tài khoản thanh toán tại
BIDV cao nhất mỗi ngày.

1 chỉ vàng SJC hoặc tiền
chuyển vào tài khoản của
khách hàng trị giá 6,153
triệu đồng.

Trị giá quà
(VNĐ)

Thời gian
khuyến mại

65.000

Từ 01/01/2022
đến hết
30/06/2022

6.153.000

Từ 01/01/2022
đến hết
31/12/2022

5. Nội dung và thể lệ chi tiết chương trình khuyến mại:
-

Căn cứ bảng tại mục 4, cách thức trả thưởng như sau:
Đối với hình thức (1): BIDV thực hiện trả thưởng vào tài khoản của các khách hàng đủ điều
kiện.
Đối với hình thức (2):
+) BIDV thực hiện trả thưởng bằng hiện vật tại ĐGD/Chi nhánh BIDV hoặc trả thưởng
vào tài khoản của khách hàng, giá trị giải thưởng nhận thực tế không vượt quá giá
trị đã thông báo trong cơ cấu giải thưởng.

-

-

-

+) Số dư “tài khoản thanh toán” là số dư thực dương (số dư ≥ 0 VND); trường hợp khách
hàng có nhiều tài khoản thanh toán tại BIDV thì số dư dùng để xét giải được hiểu là tổng
số dư thực dương tại các tài khoản thanh toán của khách hàng.
+) Mỗi khách hàng chỉ nhận thưởng 1 lần trong suốt thời gian diễn ra chương trình .
Thời gian trả thưởng: hàng tuần, riêng tuần nghỉ lễ Tết Nguyên đán (từ 27/01/2022 đến
06/02/2022) khách hàng đủ điều kiện sẽ được trả thưởng vào tuần tiếp theo; thời gian
chi thưởng tối đa không vượt quá 30 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình.
Tại thời điểm chi trả, BIDV sẽ không thực hiện chi trả nếu xảy ra một trong các trường
hợp sau (*):
+ Tài khoản thanh toán của khách không ở trong trạng thái hoạt động (active).
+ Dịch vụ BIDV SmartBanking của khách hàng không ở trong trạng thái hoạt động
(active).
Tiền thưởng BIDV không chi được cho khách hàng do các trường hợp (*) sẽ không
thực hiện xét thưởng bổ sung cho các khách hàng khác.
Giá vàng tham khảo của công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài gòn – SJC
tại trang web: https://sjc.com.vn/giavang/ ngày 28/12/2021

BIDV trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã và đang đồng hành
cùng BIDV SmartBanking!

