
 

 

 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

  

1. Tên chương trình khuyến mại: Trải nghiệm đường đua F1 tại Việt Nam cùng ngoại hối 

Eximbank. 

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: giao dịch mua/bán ngoại tệ của khách hàng doanh nghiệp 

tại Eximbank. 

3. Thời gian khuyến mại: Đến hết 31/12/2019 hoặc đến khi tất cả các giải thưởng của chương 

trình đã được trao thưởng cho các khách hàng doanh nghiệp thỏa điều kiện chương trình. 

4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: tất cả các điểm giao dịch của Eximbank trên toàn quốc 

5. Hình thức khuyến mại: trúng thưởng khi đạt mức doanh số mua/bán ngoại tệ với Eximbank 

thỏa điều kiện trong thời gian diễn ra chương trình. 

6. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại): các khách 

hàng doanh nghiệp hiện hữu đã có giao dịch mua/bán ngoại tệ với Eximbank trong 6 tháng đầu 

năm 2019. 

7. Cơ cấu giải thưởng:  

Nội dung 

giải thưởng 

Trị giá 

giải thưởng 

(VNĐ) 

Số 

giải 

Thành tiền 

(VNĐ) 

01 cặp vé Khán Đài Cao Cấp – AD 01 Ngày (Chủ Nhật) – 

Giải Đua Xe F1 – Việt Nam Grand Prix. 

14.544.000 20 290.880.000 

- Tổng giá trị giải thưởng: 290.880.000 đồng. 

- Các giải thưởng không thể trao đổi hoặc chuyển nhượng và không thể chuyển đổi thành tiền. 

8. Nội dung chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại: 



8.1 Nội dung cụ thể chương trình khuyến mãi và điều kiện trúng thưởng: 

- Các khách hàng thuộc đối tượng áp dụng của chương trình sẽ được các Chi nhánh/Phòng 

giao dịch Eximbank liên tục theo dõi doanh số mua/bán ngoại tệ với Eximbank tích lũy trong 6 

tháng cuối năm 2019, 20 KHDN đầu tiên trên toàn hệ thống Eximbank có doanh số tích lũy trong 

6 tháng cuối năm 2019 thỏa cả 2 điều kiện sau: 

 Tăng 100% so với doanh số mua/bán ngoại tệ của chính khách hàng tại Eximbank 

trong 6 tháng đầu năm 2019. 

 Và đạt tối thiểu 10.000.000 USD (quy đổi). 

Sẽ dành được giải thưởng là 20 cặp vé Khán Đài Cao Cấp – AD 01 Ngày (Chủ Nhật) – Giải 

Đua Xe F1 – Việt Nam Grand Prix (mỗi giải 1 cặp vé). 

Lưu ý: chương trình sẽ kế thúc ngay khi 20 giải thưởng được trao hết cho 20 KHDN đạt doanh số 

thỏa điều kiện sớm nhất. 

8.2 Thông báo trúng thưởng: 

-  Ngay khi xác định được khách hàng đạt được mức doanh số mua/bán ngoại tệ tại Eximbank 

thỏa điều kiện của chương trình và trúng thưởng, Eximbank sẽ liên lạc với khách hàng qua 

điện thoại và thư thông báo trong vòng 7 ngày làm việc để thông báo trúng thưởng, thời gian, 

địa điểm, thủ tục nhận thưởng. 

8.3 Thời gian địa điểm, cách thức và thủ tục trao thưởng 

- Địa điểm trao thưởng: tại điểm giao dịch của Eximbank nơi khách hàng tham gia chương trình 

và trúng thưởng. 

- Cách thức trao thưởng: Trao trực tiếp giải thưởng cho khách hàng. 

- Thủ tục trao thưởng: Khi đến nhận thưởng, khách hàng trúng thưởng cần xuất trình Bản chính 

Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực; thư thông báo trúng thưởng chương trình 

do Eximbank phát hành và ký nhận vào Phiếu xác nhận nhận giải thưởng của chương trình. 

- Thời hạn kết thúc trao thưởng: Thời hạn cuối cùng Eximbank có trách nhiệm trao thưởng cho 

khách hàng là 31/01/2020. 

- Khách hàng trúng thưởng phải chịu chi phí đi lại, ăn ở cho việc nhận thưởng của mình 

9. Đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến chương trình 

khuyến mại (người liên hệ, điện thoại...). 

-  Mọi thắc mắc của khách hàng có liên quan đến chương trình khuyến mại, khách hàng liên hệ 

các điểm giao dịch của Eximbank trên toàn quốc hoặc liên hệ theo số điện thoại 18001199 để 

được hướng dẫn. 

 


