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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH TRI ÂN KHÁCH HÀNG SME 

“25 Rộn ràng – Vô vàn quà tặng” 

1. Tên chương trình : “25 Rộn ràng - Vô vàn quà tặng” 

2. Thời gian khuyến mại : 03 tuần kể từ ngày sinh nhật MB, từ 04/11/2019 – 22/11/2019. 

3. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại : 

- Dịch vụ trả lương qua MB. 

- Dịch vụ Combo chuyển tiền nội 

- Sản phẩm bảo hiểm MBAL 

- Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn từ 03 tháng trở lên (không bao gồm Tiết kiệm số) 

4. Phạm vi khuyến mại : Trên toàn lãnh thổ Việt Nam 

5. Hình thức khuyến mại : Tặng hàng hóa cho khách hàng. 

6. Đối tượng & Điều kiện nhận khuyến mại : 

- KH SME đổ lương lần đầu tại MB với số lượng tối thiểu 25 nhân viên trong đó mỗi nhân viên được trả 

lương tối thiểu 03 triệu đồng. 

- KH SME mua Hợp đồng bảo hiểm MBAL mới với giá trị phí lần đầu tối thiểu 50 triệu đồng  

- KH SME sử dụng một trong các gói Combo chuyển tiền nội/ngoại hoặc Block TTR với giá trị tối thiểu 

25 triệu đồng/combo. 

- KH SME phát sinh hợp đồng tiền gửi mới có kỳ hạn từ 03 tháng trở lên áp dụng lãi suất bằng biểu với 

giá trị tối thiểu 5 tỷ đồng. 

7. Cơ cấu giải thưởng: 

- Khách hàng thỏa mãn các điều kiện tại mục 6. sẽ được nhận quà ngay sau khi chương trình kết thúc. 

Tổng giá trị giải thưởng lên đến 5 tỷ đồng. Trong đó, khách hàng được lựa chọn 01 trong 05 phần quà 

văn phòng như sau : 

STT Nội dung Số lượng tối đa 

1 Máy in 2 mặt 400 

2 Máy hủy tài liệu 300 

3 Máy scan 2 mặt 200 

4 Máy pha cà phê 150 

5 Máy đánh giày 150 

6 Tổng 1,200 

8. Thể lệ và quy định của chương trình: 

- Mỗi điều kiện đáp ứng được ghi nhận quà tặng 01 lần. Mỗi khách hàng nhận tối đa 04 quà tặng tương 

ứng với 04 điều kiện của chương trình.  

- Sau khi kiểm tra dữ liệu hệ thống, Ngân hàng TMCP Quân đội có trách nhiệm xác nhận & thông báo 

trúng thưởng chương trình tới khách hàng. 



- Điều kiện trúng thưởng : Khách hàng nằm trong danh sách Chi nhánh tổng hợp & có xác nhận đáp ứng 

điều kiện đầy đủ của Ngân hàng TMCP Quân đội. 

- Đối với sản phẩm Hợp đồng tiền gửi, chương trình chỉ áp dụng cho những khách hàng giao dịch tại 

quầy MB và cam kết không tất toán trước hạn.  

Nội dung : “Không tất toán trước hạn theo chương trình Tri ân Khách hàng SME” được ghi rõ 

trong Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn tại Điều 5. Rút trước hạn mục   Thỏa thuận khác (theo quy 

định của từng sản phẩm) 

- Khách hàng có thể chọn lựa quà tặng trong chương trình, tuy nhiên do số lượng từng phần quà có hạn, 

quà tặng sẽ dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ/sản phẩm sớm nhất. 

- Chương trình tri ân khách hàng sẽ dừng triển khai khi hết thời hạn chương trình hoặc cho đến khi hết 

số lượng quà tặng, tùy thuộc điều kiện nào đến trước. 

- Việc trao quà sẽ được tổ chức tại Chi nhánh của khách hàng không quá 15 ngày làm việc kể từ khi kết 

thúc chương trình. 

- Quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền. 

9. Trách nhiệm thông báo : 

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

khuyến mại trên website chính thức của Ngân hàng TMCP Quân đội và tại các chi nhánh, phòng giao 

dịch trực thuộc trong phạm vi khuyến mại. 

- Ngân hàng TMCP Quân đội có trách nhiệm thông báo đầy đủ danh sách khách hàng trúng thưởng trên 

ít nhất (01) một phương tiện thông tin đại chúng (website : www.mbbank.com.vn) 

- Các quy định khác : 

+ Nếu khách hàng đồng ý nhận thưởng, Ngân hàng TMCP Quân đội sẽ sử dụng tên và hình ảnh của 

khách hàng trúng thưởng cho mục đích quảng cáo thương mại. 

+ Khách hàng trúng thưởng sẽ chịu trách nhiệm đóng mọi khoản thuế phát sinh từ việc trúng thưởng theo 

quy định của Pháp luật và của Ngân hàng TMCP Quân đội (nếu có) 

 

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

