THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH “VUI ĐÓN TRUNG THU”
1. Thời gian triển khai: Từ ngày 27/07/2018 đến ngày 14/09/2018 hoặc đến khi hết
Voucher (sau thời gian này Chi nhánh/PGD không được phát Voucher cho khách hàng dù còn
Voucher).
2. Phạm vi áp dụng: Khu vực TPHCM, Khu vực Đông Nam Bộ, Khu vực Miền Tây
Nam Bộ.
3. Hình thức: tặng ngay Voucher cho khách hàng doanh nghiệp tại khu vực TPHCM,
Đông Nam Bộ và Miền Tây Nam Bộ tham gia 1 trong các sản phẩm dưới đây:
-

Khách hàng gửi tiền gửi với kỳ hạn từ 06 tháng trở lên hoặc;

-

Khách hàng mở tài khoản thanh toán mới tại Eximbank hoặc;

-

Khách hàng đăng ký gói IB thanh toán hoặc;

-

Khách hàng đăng ký mới IB.

Voucher này sẽ áp dụng khi khách hàng mua bánh trung thu của Công ty TNHH Thực
Phẩm Thương Mại Đại Phát sẽ được chiết khấu thêm 5% (chưa bao gồm phần chiết khấu mà
Cty áp dụng cho tất cả các khách hàng theo quy định của Công ty) trên tổng số tiền mua hàng.
Khách hàng không được cộng dồn Voucher.
4. Đối tượng của chương trình: Khách hàng là tổ chức.
5. Điều kiện nhận Voucher: Khách hàng tham gia 1 trong các sản phẩm dưới đây:
-

Khách hàng gửi tiền gửi với kỳ hạn từ 06 tháng trở lên: áp dụng cho tất cả các món

tiền gửi bao gồm gửi mới, roll lại hoặc gửi thêm,...
-

Khách hàng mở mới tài khoản thanh toán: khách hàng chưa có tài khoản thanh toán

tại Eximbank (theo Chi nhánh/PGD) đăng ký mở tài khoản thanh toán tại Eximbank.
-

Khách hàng đăng ký mới gói IB thanh toán: khách hàng đang sử dụng gói truy vấn

hoặc khách hàng sử dụng dịch vụ IB tại Eximbank nhưng chưa sử dụng gói Internetbanking
giao dịch đăng ký sử dụng gói IB giao dịch.
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-

Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ Internetbanking: khách hàng chưa sử dụng

dịch vụ Internetbanking đăng ký sử dụng Internetbanking của Eximbank.
6. Cách thức nhận được ưu đãi trên Voucher:
-

Khi khách hàng nhận được Voucher, để nhận được chiết khấu thêm 5% từ Công ty

Đại Phát, khách hàng liên hệ với người liên hệ, số điện thoại, địa chỉ được in trực tiếp trên
Voucher.
-

Khách hàng sử dụng sản phẩm của Đại Phát sẽ thanh toán qua tài khoản của Đại

Phát mở tại Eximbank.
-

Thời gian nhận ưu đãi: từ 27/07/2018 đến 15/09/2018.

7. Các quy định khác: các quy định khác theo quy định sản phẩm khách hàng tham gia.
8. Quy định nhận Voucher:
-

Khách hàng nhận quà tặng tại Chi nhánh, Phòng giao dịch nơi khách hàng đăng ký

sản phẩm.
9. Giải đáp thắc mắc: Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại, khách hàng
vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của Eximbank hoặc Bộ phận Dịch vụ khách hàng 24/7:
Điện thoại: (08) 1800 1199
KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

VÕ QUANG HIỂN
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