THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
“Gửi tiền Online – Nhận quà Online”
1. Tên chương trình:

2. Thời gian khuyến mại: từ ngày 20/04/2018.
3. Sản phẩm khuyến mại: Tiền gửi online kỳ hạn 6 tháng, hình thức lãnh lãi cuối kỳ.
4. Tên sản phẩm hiển thị khi mở tài khoản: Tiết kiệm online 6 tháng, lãi cuối kỳ - Gửi
tiền online, Nhận quà online
5. Phạm vi khuyến mại: các khoản tiền gửi online được thực hiện trên kênh Internet Banking
hoặc trên Mobile Banking phiên bản 2017.
6. Hình thức khuyến mại: Tặng phiếu quà tặng điện tử (E-Voucher).
7. Đối tượng được khuyến mại: Khách hàng cá nhân thỏa điều kiện của chương trình.
8. Nội dung chi tiết của chương trình:
-

Khách hàng cá nhân gửi tiền VNĐ, mở mới tài khoản tham gia chương trình, được hưởng
lãi suất cao do Eximbank công bố từng thời kỳ.

-

Khách hàng gửi tiền sản phẩm Tiền gửi online 6 tháng – Lãi cuối kỳ: cứ mỗi
100.000.000 (Một trăm triệu đồng) sẽ được nhận ngay 01 E-Voucher Got it trị giá 100.000
(Một trăm nghìn) đồng sử dụng để mua hàng của hơn 60 thương hiệu nổi tiếng trên toàn
quốc.

-

Không giới hạn số lượng quà tặng của mỗi khách hang.

-

Số tiền gửi để nhận quà tặng: được tính trên từng tài khoản, không cộng dồn số tiền gửi trên
nhiều tài khoản để nhận quà tặng.

9. Lãi suất tiền gửi tham gia chương trình: bằng với lãi suất của sản phẩm tiền gửi online
cùng kỳ hạn, cùng hình thức lĩnh lãi.
10. Quy định về E-Voucher:
-

Ngay sau khi khách hàng mở tài khoản tham gia chương trình trên Internet Banking hoặc
Mobile Banking 2017 sẽ nhận được tin nhắn kèm đường link nhận E-Voucher.
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-

Mỗi E-Voucher nhận được từ tin nhắn hướng dẫn từ tổng đài của Eximbank, khách hàng
được tự do lựa chọn quà tặng trên ứng dụng trên 60 thương hiệu nổi tiếng trên toàn quốc.

11. Quy định về rút vốn:

- Khách hàng tham gia chương trình này không được rút vốn trước hạn.
- Vào ngày đến hạn, Eximbank nhập lãi vào vốn gốc và tự động tái tục thêm một kỳ hạn mới,
với lãi suất của của sản phẩm tiền gửi online cùng kỳ hạn cùng hình thức lãnh lãi được công
bố từng thời kỳ (không áp dụng tặng quà cho tài khoản tự động tái tục).
12. Quy định khác:
-

Theo quy định của sản phẩm khách hàng tham gia.
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