
 

1/3 
 

 

 

 
THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH 

“CƠ HỘI NHẬN NGOẠI TỆ MIỄN PHÍ TẠI EXIMBANK” 

 

1. Tên chương trình: “Cơ hội NHẬN NGOẠI TỆ MIỄN PHÍ tại Eximbank” 

2. Thời gian khuyến mại: từ 20/10/2017 đến hết 31/12/2017. 

3. Phạm vi khuyến mại: toàn hệ thống Eximbank. 

4. Hình thức khuyến mại: Miễn, giảm phí sử dụng dịch vụ nhận tiền từ nước ngoài chuyển 

về tài khoản tại Eximbank qua điện Swift. 

5. Đối tượng khuyến mại: Khách hàng cá nhân nhận tiền từ nước ngoài chuyển về tại 

Eximbank qua điện Swift. 

6. Cơ cấu giải thưởng và điều kiện nhận thưởng: 

Cơ cấu giải thưởng Điều kiện nhận thưởng Tổng số giải 

Giải đặc biệt:  

Miễn phí báo có và phí rút ngoại tệ mặt từ nước 

ngoài chuyển về tài khoản khách hàng mở tại 

Eximbank qua điện Swift từ ngày 01/01/2018 đến 

ngày 31/12/2018 (01 năm) 

 

Khách hàng có doanh số nhận 

tiền chuyển về tài khoản cao 

nhất trong thời gian khuyến 

mại và doanh số tối thiểu đạt 

02 triệu USD 

01 

Giải nhất:  

Giảm 50% phí báo có và giảm 50% phí rút ngoại 

tệ mặt từ nước ngoài chuyển về tài khoản khách 

hàng mở tại Eximbank qua điện Swift từ ngày 

01/01/2018 đến ngày 31/12/2018 (01 năm) 

 

Khách hàng có doanh số nhận 

tiền chuyển về tài khoản cao 

nhất trong thời gian khuyến 

mại 

01 

Giải nhì:  

Giảm 50% phí báo có và giảm 50% phí rút ngoại 

tệ mặt từ nước ngoài chuyển về tài khoản khách 

hàng mở tại Eximbank qua điện Swift từ ngày 

01/01/2018 đến ngày 30/06/2018 (06 tháng) 

 

Khách hàng có doanh số nhận 

tiền chuyển về tài khoản cao 

thứ hai trong thời gian khuyến 

mại 

01 

Giải ba:  

Giảm 50% phí báo có và giảm 50% phí rút ngoại 

tệ mặt từ nước ngoài chuyển về tài khoản khách 

hàng mở tại Eximbank qua điện Swift từ ngày 

01/01/2018 đến ngày 31/03/2018 (03 tháng) 

 

Khách hàng có doanh số nhận 

tiền chuyển về tài khoản cao 

thứ ba trong thời gian khuyến 

mại 

01 
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Cơ cấu giải thưởng Điều kiện nhận thưởng Tổng số giải 

Giải khuyến khích: 

Giảm 50% phí báo có và giảm 50% phí rút ngoại 

tệ mặt từ nước ngoài chuyển về tài khoản khách 

hàng mở tại Eximbank qua điện Swift từ ngày 

01/01/2018 đến ngày 31/01/2018 (01 tháng) 

 

03 khách hàng có số món nhận 

tiền chuyển về tài khoản cao 

nhất trong thời gian khuyến 

mại 

03 

Tổng cộng 07 

- Điều kiện chung:  

 Những giao dịch được miễn, giảm phí nhận tiền từ nước ngoài chuyển về (gồm 

phí báo có và/hoặc phí rút tiền) trong thời gian khuyến mại sẽ không được tính để 

tham gia chương trình khuyến mại này.  

 Khách hàng VIP được hưởng chính sách ưu đãi về phí theo quy định vẫn được 

tham gia chương trình này. Trường hợp giao dịch của khách hàng VIP được ưu 

đãi phí cao hơn quy định thì những giao dịch này không được tham gia chương 

trình khuyến mại. 

 Doanh số tính thưởng là doanh số được quy đổi sang USD. 

 Giải đặc biệt, giải nhất, giải nhì, giải ba: Trường hợp có 02 khách hàng có tổng 

doanh số nhận tiền bằng nhau, ưu tiên trao thưởng cho khách hàng có tổng số món 

nhận tiền cao hơn. 

 Giải khuyến khích: Trường hợp có 02 khách hàng có tổng số món nhận tiền bằng 

nhau sẽ ưu tiên trao thưởng cho khách hàng có tổng doanh số nhận tiền cao hơn. 

 Trường hợp khách hàng thỏa điều kiện nhận từ 02 giải trở lên, khách hàng chỉ 

nhận được 01 giải thưởng có giá trị cao nhất. 

- Doanh số nhận tiền của khách hàng được miễn, giảm phí theo giải thưởng nêu trên tối 

đa bằng 120% doanh số nhận tiền chuyển về tài khoản của khách hàng tại Eximbank 

trong năm 2017. 

7. Quy định khác: 

- Phí báo có (phí nhận tiền đến từ nước ngoài), phí rút tiền được giảm 50% gồm cả mức 

thu tối thiểu, mức thu tối đa và không bao gồm phí ngân hàng nước ngoài. 

- Khách hàng thỏa điều kiện nhận thưởng, được miễn, giảm phí khi giao dịch tại Chi 

nhánh/Phòng giao dịch nơi mở tài khoản nhận tiền chuyển về trong thời gian tham gia 

khuyến mại. Trường hợp khách hàng mở tài khoản ở nhiều chi nhánh/phòng giao dịch 

thì được miễn, giảm phí dịch vụ tại chi nhánh/phòng giao dịch nơi mở tài khoản nhận 

tiền về có doanh số cao nhất trong thời gian khuyến mại. 

- Giải thưởng không thể chuyển nhượng hay quy đổi thành tiền mặt. Khách hàng sẽ chịu 

trách nhiệm liên quan đến khoản thuế thu nhập cá nhân (nếu có) từ việc nhận thưởng. 
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- Eximbank có quyền quyết định cuối cùng trong việc xét duyệt các giao dịch hợp lệ của 

khách hàng; danh sách khách hàng được nhận thưởng và thực hiện các thủ tục trao 

thưởng.  

- Eximbank không chịu trách nhiệm đối với các trường hợp bất khả kháng xảy ra như 

cháy nổ, lũ lụt, động đất, hệ thống xử lý bị lỗi…làm cho các giao dịch của khách hàng 

bị sai lệch, không thực hiện được hoặc không truyền về hệ thống Ngân hàng. 

- Eximbank có quyền sử dụng hình ảnh, thông tin của khách hàng được nhận thưởng để 

phục vụ cho việc quảng bá sản phẩm, dịch vụ của Eximbank mà không phải trả bất cứ 

khoản phí nào cho khách hàng. 

- Eximbank có quyền thay đổi, điều chỉnh nội dung của chương trình cho phù hợp bằng 

cách công bố công khai trên trang web của Eximbank. 

- Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan tới chương trình khuyến 

mại, Eximbank sẽ trực tiếp đứng ra giải quyết. Nếu tranh chấp, khiếu nại không được 

giải quyết bằng thỏa thuận giữa hai bên thì sẽ được xử lý theo các quy định của pháp 

luật Việt Nam hiện hành.  

- 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. 


