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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

“QUÀ TẶNG TRI ÂN KHÁCH HÀNG” 

 
1. Tên chương trình khuyến mại: “QUÀ TẶNG TRI ÂN KHÁCH HÀNG” 

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

3. Thời gian khuyến mại: ngày 17/01/2020 (01 ngày). 

4. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: tất cả sản phẩm, dịch vụ hiện có của Eximbank. 

5. Đối tượng được khuyến mại: tất cả đối tượng khách hàng. 

6. Hình thức khuyến mại: tặng 01 túi vải có logo Eximbank khi thực hiện giao dịch bất kỳ tại 
quầy giao dịch Eximbank. 

7. Nội dung chi tiết chương trình khuyến mãi: 

- Khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp đến giao dịch và có phát sinh bút toán 
trên hệ thống tại các Chi nhánh, Phòng giao dịch trên toàn hệ thống Eximbank trong ngày 
17/01/2020. 

- Mỗi khách hàng chỉ nhận 01 phần quà. 

- Số lượng quà tặng tại mỗi điểm giao dịch có hạn, quà tặng được trao ưu tiên cho khách 
hàng giao dịch sớm hơn cho đến khi hết quà tặng. 

8. Các quy định khác: 

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

- Quà tặng không thể chuyển nhượng hay quy đổi thành tiền mặt. 

- Khách hàng được tham gia CTKM này và các CTKM khác mà Eximbank đang đồng thời 
thực hiện nếu thỏa mãn điều kiện của từng CTKM. 

- Thể lệ mới và đầy đủ nhất là thể lệ được đăng tải trên website của Eximbank tại 
www.eximbank.com.vn. Eximbank có thể thay đổi nội dung, điều chỉnh điều kiện và điều 
khoản của CTKM cho phù hợp với điều kiện triển khai thực tế và sẽ thông báo về những 
thay đổi và điều chỉnh đó nếu được cơ quan quản lý nhà nước về thương mại chấp thuận. 

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến CTKM này, Eximbank có trách nhiệm 
trực tiếp giải quyết, nếu không thoả thuận được tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của 
pháp luật Việt Nam hiện hành. 
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- Eximbank được phép sử dụng các hình ảnh, tư liệu liên quan đến khách hàng trúng thưởng 
cho mục đích quảng cáo thương mại của Ngân hàng trên các phương tiện thông tin đại 
chúng nếu được khách hàng đồng ý. 

- Mọi thắc mắc liên quan đến CTKM, khách hàng vui lòng liên hệ các Chi nhánh Eximbank 
trên toàn quốc hoặc theo địa chỉ: số Call Center: 1800 1199; email: 
contact@eximbank.com.vn. 

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


