
 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

 

1. Tên chương trình khuyến mại: “Gửi tiền liền tay – Trúng ngay Mercedes” 

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Các sản phẩm Tiết kiệm tại Quầy của Ngân hàng TMCP Quân đội  

(Không áp dụng với sản phẩm tiết kiệm tích lũy) 

3. Thời gian khuyến mại: từ ngày 26/04/2022 đến hết ngày 30/06/2022 

4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Các Chi nhánh/Sở giao dịch của Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank) 

trên toàn lãnh thổ Việt Nam 

5. Hình thức khuyến mại: Quà tặng hiện vật, tiền mặt, quay số trúng thưởng. 

6. Khách hàng của chương trình khuyến mại: 

KHCN gửi tiết kiệm từ 50 triệu đồng trở lên/ngoại tệ tương đương với kỳ hạn gửi tối thiểu từ 06 tháng  

7. Nội dung ưu đãi, khuyến mại: 

7.1 Ưu đãi tặng quà ngay :  

KH có thể lựa chọn các loại quà tặng hiện vật sau hoặc các quà tặng có giá trị tương đương hoặc 

tiền mặt quy đổi:  

                                                                                                                    (Đơn vị: VND) 

Loại quà tặng 

Giá trị 

(VNĐ) 

Số 

lượng 

quà 

Tổng giá trị 

Bộ áo mưa/Ô cầm tay/Cốc uống trà/Thẻ mua hàng/Thẻ 

cào điện thoại/hoặc quà tặng khác có giá trị tương 

đương/tiền mặt giá trị tương đương 

100,000 17,000 1,700,000,000 

Lưu ý: 

+ Chương trình chỉ áp dụng với sổ tiết kiệm mở mới; không áp dụng với sổ tiết kiệm quay vòng 

+ Mỗi KH chỉ nhận tối đa 01 quà tặng/ngày 

+ KH đã nhận quà tặng theo chương trình khuyến mại khác thì không nhận quà tặng theo chương trình 

này. 

7.2 Ưu đãi Quay số trúng thưởng: Mỗi 50 triệu gửi tiết kiệm, KH sẽ được 01 lượt tham gia quay thưởng, 

với thể lệ cụ thể cụ thể như sau: 

a.  Cơ cấu giải thưởng                                                                          

                                                                                                             (Đơn vị: VND) 

Giải thưởng Chi tiết Đơn giá Số lượng Thành tiền 

Kim Cương Voucher Xe Mercedes C200 1,500,000,000 1 1,500,000,000 

Phú Quý Tiền mặt 10,000,000 10 100,000,000 

Đồng Hành Tiền mặt 2,000,000 30 60,000,000 

Tổng cộng 

   

1,660,000,000 

Lưu ý: 

- Giải thưởng quy đổi bằng tiền mặt ~ 100% giá trị MB công bố 

- Sau thời điểm nhận giải, nếu tất toán trước hạn KH phải hoàn trả lại toàn bộ giá trị giải thưởng của 

chương trình 



- Giải thưởng Kim cương có giá trị sử dụng để mua Xe Mercedes C200 tại các showroom của CTY 

TNHH Mercedes – Benz Việt Nam trên toàn quốc và có thời hạn sử dụng trong vòng 90 ngày. Trường 

hợp khách hàng mua xe có giá thấp hơn, khách hàng không được nhận khoản chênh lệch, trường hợp 

khách hàng mua xe có giá cao hơn, khách hàng phải tự thanh toán khoản chênh lệch này. 

b. Thời gian, cách thức phát hành bằng chứng xác định trúng thưởng 

- Mỗi một sổ tiết kiệm mở mới, hệ thống MBBank sẽ sinh ra ngẫu nhiên số tài khoản tiết kiệm gồm 13 ký 

tự (chữ số) duy nhất cho khách hàng. Số tài khoản tiết kiệm được in trên phôi sổ tiết kiệm  

- Mã số dự thưởng chính là số tài khoản tiết kiệm của KH gửi mới trong thời gian triển khai chương trình 

- Mã số dự thưởng sẽ được in ra và gửi ngay cho khách hàng sau khi khách hàng hoàn tất việc gửi tiết 

kiệm đạt điều kiện tham dự chương trình khuyến mại. 

c. Điều kiện, cách thức, thủ tục cụ thể KH phải thực hiện để tham gia chương trình khuyến mại 

- Mã số dự thưởng này sẽ được tham gia chương trình quay thưởng với số lượng mã phụ thuộc vào số tiền 

gửi và kỳ hạn của KH, nhân đôi số lượng tham gia quay thưởng nếu KH gửi tiết kiệm từ kỳ hạn 18 

tháng trở lên, cụ thể: 

Kỳ hạn số tiết kiệm Số lượng mã số tham gia quay thưởng 

Từ 6 đến dưới 18 tháng Là số làm trong xuống của Số tiền gửi của KH/ (chia) 50 triệu  

Từ 18 tháng trở lên Là số làm trong xuống của Số tiền gửi của KH/ (chia) 50 triệu 

x (nhân) 2 

- Ví dụ: Khách hàng A gửi tiết kiệm: 

Sổ tiết kiệm 1: gửi 100 triệu, kỳ hạn 6 tháng, số tài khoản tiết kiệm 0001425367896 

 Mã quay thưởng của khách hàng là: 0001425367896 

 Số lượng mã số tham gia quay thưởng = (100 triệu/ 50 triệu) = 2 

 Mã số quay thưởng của khách hàng sẽ được xuất hiện 02 lần trong danh sách quay 

thưởng của MBBank 

Sổ tiết kiệm 2: gửi 100 triệu, kỳ hạn 18 tháng, số tài khoản tiết kiệm 0001425367897 

 Mã quay thưởng của khách hàng là: 0001425367897 

 Số lượng mã số tham gia quay thưởng = (100 triệu/ 50 triệu) x2 = 4 

 Mã số quay thưởng của khách hàng sẽ được xuất hiện 04 lần trong danh sách quay 

thưởng của MBBank 

- Trường hợp KH tất toán sổ tiết kiệm trước hạn, mã số dự thưởng sẽ bị hủy trên hệ thống, KH 

không được tham gia chương trình quay số trúng thưởng 

- Tổng số mã dự thưởng MBBank dự kiến phát hành trong thời gian khuyến mại là 600.000 mã 

d. Thời gian, địa điểm và cách thức xác định trúng thưởng 

- Thời gian xác định trúng thưởng: Lễ quay số xác định trúng thưởng sẽ được MBBank thực hiện quay 

thưởng bằng điện tử vào ngày 22/07/2022 dưới sự ch ng kiến của đại diện khách hàng và MBBank 

- Địa điểm xác định trúng thưởng; Tòa nhà MB - 18 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 

- Cách th c xác định trúng thưởng: Việc xác định Mã số trúng thưởng sẽ được lựa chọn ngẫu nhiêu thông 

qua chương trình phần mềm tự động của MBBank. Mã số trúng thưởng sẽ được xác định theo th  tự từ 

giải Phú quý đến giải Đồng hành và giải Kim cương 

- Các mã dự thưởng đã trúng giải không được tham gia vào các lần quay xac định khách hàng trúng 

thưởng kế tiếp 



- Kết quả của lễ quay thưởng sẽ được lập thành văn bản có chữ ký xác nhận của các bên ch ng kiến lễ 

quay thưởng 

e. Thông báo trúng thưởng 

- Sau 07 ngày làm việc kể từ ngày quay số xác định KH trúng thưởng, MBBank sẽ thông báo đến các 

Khách hàng có mã số dự thưởng trúng thưởng về thời gian, địa điểm, thủ tục nhận thưởng qua 

Điện thoại, Email mà khách hàng đăng ký tại Ngân hàng đồng thời thông báo trên website của 

MBBank: www.mbbank.com.vn và tại các địa điểm giao dịch của MBBank. 

- MB sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp khách hàng trúng thưởng nhưng không liên hệ được với 

Khách hàng đủ điều kiện nhận thưởng theo các thông tin mà Khách hàng đã đăng ký 

f.  Thời gian, địa điểm, cách thức, thủ tục nhận thưởng:  

- Cách th c và thủ tục trao thưởng: 

+ Khi đến nhận thưởng, Khách hàng phải xuất trình CMND/ Hộ Chiếu còn hạn đăng ký 

với Ngân hàng TMCP Quân đội, Sổ tiết kiệm gửi tại MB có số tài khoản tiết kiệm được 

xác định trúng thưởng. 

+ Trường hợp Khách hàng trúng thưởng ủy quyền cho người khác đến nhận thưởng thì 

người được ủy quyền phải xuất trình bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu của mình và bản 

sao các giấy tờ trên của người trúng thưởng và bản gốc giấy ủy quyền hợp lệ có công 

ch ng/ ch ng thực theo quy định của Pháp luật 

+ Khách hàng trúng thưởng chịu các chi phí liên quan tới nhận thưởng như chi phí đi lại, 

các loại thuế, phí khác theo quy định của Pháp luật (nếu có) 

- Thời gian trao thưởng: Trong vòng 45 ngày kể từ kết thúc chương trình khuyến mại, MBBank sẽ có 

trách nhiệm trao thưởng bằng tiền mặt/ hiện vật cho Khách hàng tùy theo yêu cầu của khách hàng trúng 

thưởng. 

- Địa điểm nhận thưởng: KH trúng thưởng sẽ được nhận thưởng tại CN/PGD của MB  

- Lưu ý: Sau khi nhận thưởng, nếu tất toán sổ tiết kiệm trước hạn Khách hàng phải hoàn trả lại 

toàn bộ giá trị giải thưởng của chương trình 

8. Tổng giá trị giải thưởng 

Tổng ngân sách: 3.660.000.000đ (Ba tỷ ba trăm sáu mươi triệu đồng) 

Ngân sách quà tặng ngay 1,700,000,000 

Ngân sách quà quay số trúng thưởng 1,660,000,000 

Tổng 3,360,000,000 

(Đơn giá, chi phí đã bao gồm VAT) 

9. Quy định về đầu mối giải đáp thắc mắc của KH  

- Mọi thắc mắc của KH có liên quan đến chương trình khuyến mại, KH liên hệ các địa điểm giao dịch của 

MBBank trên toàn quốc hoặc liên hệ trung tâm hỗ trợ KH MB 247: 1900545426 

10. Trách nhiệm công bố thông tin 

- Ngân hàng TMCP Quân đội có trách nhiệm thông báo đầy đủ chi tiết nội dung của Thể lệ chương trình 

khuyến mại, kết quả xác định trúng thưởng và danh sách khách hàng trúng thưởng trên Website chính 

th c của Ngân hàng TMCP Quân đội và tại các Chi nhánh, Phòng giao dịch trực thuộc trong phạm vi 

khuyến mại. 

11. Các quy định khác:  

http://www.mbbank.com.vn/


- MBBank hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của danh sách KH trúng thưởng. Danh 

sách KH trúng thưởng được xác định căn c  trên hệ thống dữ liệu của MBBank 

- Việc tổ ch c chương trình khuyến mại phải bảo đảm tính ngẫu nhiên, công bằng, minh bạch, 

khách quan. 

- Nếu được sự đồng ý của Khách hàng trúng thưởng, MBBank sẽ sử dụng hình ảnh, tư liệu và các 

thông tin liên quan đến người trúng thưởng cho mục đích quảng cáo, khuyến mại của MBBank. 

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này,MBBank sẽ có 

trách nhiệm trực tiếp giải quyết, nếu không thỏa thuận được tranh chấp sẽ được xử lý thoe quy 

định của Pháp luật. 

- Sau khi kết thúc chương trình khuyến mại, MBBank sẽ có trách nhiệm báo cáo kết quả thực 

hiện chương trình khuyến mại trên theo đúng quy định về thời gạn báo cáo, hồ sơ báo cáo và 

giấy tờ đi kèm 

- Đối với những giải thưởng không có người trúng thưởng, MBBank có trách nhiệm trích nộp 

50% giá trị của giải thưởng đã công bố vào Ngân sách Nhà nước theo quy định tại Khoản 4 

Điều 96 Luật Thương mại. 

- Các nội dung khác không được quy định trong Thể lệ này sẽ áp dụng theo các Quy định và Quy 

chế hiện hành của MBBank. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


