
THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI TẶNG BẢO HIỂM AN NINH MẠNG 

CHO KHÁCH HÀNG MUA TÀI KHOẢN SỐ ĐẸP APPMBBANK 

 

I. Tên chương trình: “Giao dịch an toàn – Tránh xa gian lận” 

II. Thời gian khuyến mại: Áp dụng từ ngày 24/09/2021 đến hết ngày 31/12/2021. 

III. Đối tượng áp dụng: Khách hàng cá nhân hiện hữu mua mới tài khoản số đẹp trên App MBBank 

trong thời gian diễn ra chương trình. Mức phí thực thu tối thiểu từ 3,000,000VND. 

IV. Nội dung chương trình 

1. Tổng quan: MBBank dành tặng khách hàng ưu đãi combo bảo hiểm An ninh mạng cá nhân khi thực 

hiện mua mới tài khoản số đẹp trên App MBBank giá trị thực từ 3,000,000VND. 

2. Chi tiết ưu đãi:  

 Khách hàng mua tài khoản số đẹp trên App MBBank trị giá 3,000,000-5,000,000VND sẽ được tặng 

ngay combo bảo hiểm Trộm cắp danh tính và Giao dịch gian lận trị giá 302,500VND mức bồi thường 1,000 

USD (tương đương khoảng 22,000,000 VND)/quyền lợi/ mỗi và mọi vụ tổn thất. 

 Khách hàng mua tài khoản số đẹp trên App MBBank trị giá 5,000,000-10,000,000VND sẽ được tặng 

ngay combo bảo hiểm Trộm cắp danh tính và Giao dịch gian lận trị giá 390,500VND mức bồi thường 2,500 

USD (tương đương khoảng 55,000,000 VND)/quyền lợi/ mỗi và mọi vụ tổn thất. 

 Khách hàng mua tài khoản số đẹp trên App MBBank trị giá trên 10,000,000VND sẽ được tặng ngay 

combo bảo hiểm Trộm cắp danh tính và Giao dịch gian lận trị giá 522,500VND mức bồi thường 5,000 USD 

(tương đương khoảng 110,000,000 VND) cho mọi tổn thất/ quyền lợi, giới hạn bồi thường cho mỗi vụ tổn 

thất không quá 2,500 USD(tương đương khoảng 55,000,000 VND). 

V. Hướng dẫn nhận ưu đãi voucher 



Bước 1: Khách hàng cập nhật AppMBBank 

version mới nhất để nhận thông báo quà tặng. Hệ 

điều hành Android v362 trở lên, IOS v369 trở lên. 

 

Bước 2: Khách hàng chọn tài khoản số đẹp theo 

nhu cầu, thanh toán mua TKSĐ. 

 



Bước 3: KH nhận màn hình hiển thị tặng quà 

combo gói Bảo hiểm An ninh mạng tương ứng với 

giá trị TKSĐ đã mua. 

 

Bước 4: KH đồng ý nhận quà và nhận được màn 

hình thông báo nhận mã giấy chứng nhận gói bảo 

hiểm đồng thời nhận SMS từ MIC. Thời hạn bảo 

hiểm: 1 năm kể từ ngày cấp. 

 
 



VI. Điều khoản 

1. Mỗi Khách hàng chỉ được nhận quà tặng khuyến mại một lần trong thời gian diễn ra chương trình. 

2. Chương trình khuyến mại không áp dụng cho khách hàng mua tài khoản số đẹp nợ phí trên 

AppMBBank. 

3. Gói quà tặng ưu đãi không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc chuyển nhượng dưới mọi hình thức. 

4. Chương trình không áp dụng cho khách hàng có dấu hiệu lạm dụng khuyến mãi hoặc vi phạm vào 

các Tiêu chuẩn cộng đồng hoặc Chính sách của MBBank, hoặc không thỏa mãn đủ các điều kiện yêu cầu 

của chương trình. 

5. Chương trình sẽ kết thúc khi hết ngân sách khuyến mại hoặc vào hạn cuối của chương trình, tùy vào 

điều kiện nào đến trước nhất. 

6. Các khiếu nại liên quan đến chương trình phải được gửi tới MBBank trong vòng 30 ngày kể từ khi 

phát sinh lỗi. Sau thời hạn này, MBBank không tiếp nhận các khiếu nại. 

7. Các trường hợp khiếu nại hoàn phí tài khoản số đẹp, hủy gói bảo hiểm đã nhận phải gửi tới MBBank 

trước 20h ngày nhận gói bảo hiểm. Sau thời hạn này, Khách hàng yêu cầu hoàn phí tài khoản số đẹp sẽ được 

hoàn lại phí tài khoản sau khi giảm trừ số tiền tương ứng giá trị gói bảo hiểm đã nhận. 

Mọi thắc mắc của khách hàng có liên quan đến chương trình khuyến mại, vui lòng liên hệ chi nhánh gần 

nhất hoặc tổng đài CSKH (1900545426) của MBBank. 


