THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
1. Tên chương trình: Liên kết ví - Thêm tiện ích - Nhận quà tặng.
2. Thời gian triển khai: Từ 22/04/2019 - 22/06/2019
3. Đối tượng áp dụng: Khách hàng lần đầu tiên liên kết Thẻ ATM Bản Việt với ví ZaloPay.
4. Hình thức khuyến mại: Tặng thưởng vào ví ZaloPay của khách hàng.
5. Điều kiện tham gia chương trình
- Khách hàng có Thẻ ATM Bản Việt (không áp dụng cho thẻ phụ), trong thời hạn sử dụng và có
đăng ký dịch vụ Ngân hàng điện tử gói Standard, trạng thái Active.
- Thẻ ATM Bản Việt chưa từng liên kết với ví ZaloPay trước thời gian khuyến mại.
- Ví ZaloPay lần đầu tiên liên kết thẻ Ngân hàng Bản Việt và chưa từng phát sinh thanh toán.
6. Cơ cấu giải thưởng
Stt

Giải thưởng

Số lượng
giải thưởng
600

1

Tặng 150.000 đồng vào ví ZaloPay

2

Ưu đãi giảm giá 50%, tối đa 50.000 đồng 1.300

Giá trị
giải thưởng
150.000

Đvt: VND
Tổng giá trị
giải thưởng
90.000.000

150.000

195.000.000

7. Quy định về giải thưởng
7.1. Đối với giải 150.000 đồng vào ví ZaloPay
- 600 khách hàng đầu tiên liên kết thành công Thẻ ATM Bản Việt với ví ZaloPay được tặng thưởng
ngay 150.000 đồng vào ví ZaloPay.
- Thứ tự xét thưởng căn cứ theo thời gian hoàn thành liên kết thành công với ví ZaloPay.
- Trường hợp khách hàng có nhiều Thẻ ATM Bản Việt, giải thưởng được tính duy nhất cho lần
liên kết thẻ sớm nhất trong thời gian chương trình, các lần liên kết tiếp theo không được tính.
7.2. Đối với ưu đãi giảm giá 50%
- Khách hàng đã liên kết ví ZaloPay thành công, nhập mã “BANVIETZP” tại mục “Ưu đãi” trên
ZaloPay để nhận ưu đãi giảm giá 50%.
- Mỗi ưu đãi tối đa 50.000 đồng, được sử dụng 03 lần, thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận ưu đãi.
- Ưu đãi áp dụng cho tất cả các dịch vụ thanh toán trên ứng dụng ZaloPay và tại các điểm chấp
nhận thanh toán của ZaloPay, ngoại trừ: Mua thẻ điện thoại, thẻ Game, chuyển tiền, nạp tiền, rút
tiền, nhận tiền, nhận lì xì và gửi lì xì, chuyển tiền ATM, chuyển tiền ZaloPay trong Zalo.
8. Các quy định khác
- Mỗi khách hàng, mỗi thiết bị, mỗi số điện thoại, mỗi thẻ ATM chỉ được nhận thưởng 01 lần ở
từng hạng mục.
- Giá trị giải thưởng không quy đổi thành tiền mặt.
- Ngân hàng Bản Việt có quyền thay đổi thể lệ chương trình khuyến mại mà không cần báo trước
cho khách hàng. Các thông báo liên quan chương trình được công bố trên website Ngân hàng
Bản Việt.

-

Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn khi đạt số lượng khách hàng thỏa mãn điều kiện
nhận thưởng.
Thời hạn tiếp nhận khiếu nại tính từ ngày kết thúc là 03 ngày đối với ưu đãi 50%, 10 ngày đối
với giải 150.000 đồng.
Giải thưởng có thể bị tạm hoãn nếu phát hiện dấu hiệu gian lận và đầu cơ từ phía khách hàng.
Trường hợp xảy ra tranh chấp, quyết định của Ngân hàng Bản Việt là quyết định cuối cùng.
Ngân hàng được miễn trách nhiệm đối với các trường hợp bất khả kháng trong thời gian diễn ra
chương trình khuyến mại khiến khách hàng không liên kết được thẻ ATM với ZaloPay.

