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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

“KIỀU HỐI TRAO TAY, NHẬN NGAY LÌ XÌ” 

 

1. Tên chương trình: “Kiều hối trao tay, nhận ngay lì xì”. 

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Dịch vụ nhận tiền từ nước ngoài chuyển về cho cá nhân 

nhận tiền mặt tại các điểm giao dịch và các đại lý phụ của Eximbank thông qua kênh 

MoneyGram.  

3. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 02/01/2020 đến hết ngày 29/02/2020 hoặc đến khi hết 

quà. 

4. Phạm vi khuyến mại: Các điểm giao dịch và các đại lý phụ chi trả MoneyGram của 

Eximbank trên toàn quốc. 

5. Hình thức khuyến mại: Tặng quà là bao lì xì có in logo của Eximbank và MoneyGram 

kèm theo tiền lì xì. 

6. Đối tượng hưởng khuyến mại: Khách hàng cá nhân thỏa điều kiện tham gia chương 

trình. 

7. Cơ cấu quà tặng: 

Khách hàng cá nhân nhận tiền mặt từ nước ngoài chuyển về qua kênh chuyển tiền 

MoneyGram tại các điểm giao dịch và các đại lý phụ chi trả MoneyGram của Eximbank 

sẽ nhận được bao lì xì có in logo của Eximbank và MoneyGram kèm theo tiền lì xì tương 

ứng như sau: 

Số tiền trên 01 giao dịch  Số tiền lì xì  

Từ 100USD đến dưới 500USD 10.000VND 

Từ 500USD trở lên 50.000VND 

 

8. Quy định khác: 

- Số tiền để nhận quà tính trên từng giao dịch, không cộng dồn số tiền của nhiều giao dịch 

để nhận quà tặng. 

- Không giới hạn số lần nhận quà của 01 khách hàng trong suốt thời gian diễn ra chương 

trình. 

- Cán bộ nhân viên Eximbank được tham gia chương trình này. 

- Quà tặng không thể chuyển nhượng.  

- Nếu được sự đồng ý của khách hàng, Eximbank được quyền sử dụng hình ảnh, thông tin 

của khách hàng được nhận quà để phục vụ cho việc quảng bá sản phẩm, dịch vụ của 

Eximbank mà không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào cho khách hàng. 

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

cách công bố công khai trên trang web của Eximbank trước 05 ngày làm việc. 

- Trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan tới chương trình khuyến mại, 

Eximbank sẽ chịu trách nhiệm giải quyết.  
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- 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. 

- Các quy định khác theo quy định sản phẩm khách hàng tham gia. 

 

  


