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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHYẾN MẠI 

1. Tên thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại: 

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) 

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Điện thoại: 04.39343137 

2. Tên chương trình khuyến mại: “NẠP TIỀN QUA MONEYGRAM”  

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

nhận tiền tại Vietcombank (nhận tiền mặt tại quầy) thông qua kênh MoneyGram. 

4. Thời gian khuyến mại: Từ 0 giờ 00 ngày 01/11/2017 đến 24 giờ 00 ngày 30/04/2018 hoặc 

cho tới khi hết số lượng quà tặng. 

5. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: tất cả điểm giao dịch của Vietcombank trên toàn quốc. 

6. Hình thức khuyến mại: nạp thẻ điện thoại tự động. 

7. Khách hàng của chương trình khuyến mại: Khách hàng cá nhân (KH)  thỏa mãn các 

điều kiện sau: 

- Nhận tiền mặt từ nước ngoài chuyển về qua kênh chuyển tiền nhanh MoneyGram tại các 

quầy giao dịch của Vietcombank trong thời gian khuyến mại (tính theo thời điểm khách 

hàng đến nhận tiền) với các giao dịch đủ điều kiện tham gia chương trình: Có giá trị tối 

thiểu mỗi giao dịch là 100 USD. 

- KH đăng ký tham gia chương trình thành công bằng cách nhắn tin với cú pháp “MGIN” 

<dấu cách> “SỐ ĐIỆN THOẠI” gửi tới đầu số 8041 

- KH có thể hủy tham gia chương trình bằng cách nhắn tin với cú pháp “MGHUY” <dấu 

cách> “SỐ ĐIỆN THOẠI” gửi tới đầu số 8041. 

- Mỗi tin nhắn tới đầu số 8041 có cước phí là 1.000 VND 

8. Cơ cấu giải thưởng 

Số lượng giao dịch 

đủ điều kiện/1 KH 

Giá trị quà tặng 

(VND) 

Tổng số lượng quà 

tặng của CTKM 

Tổng giá trị quà tặng 

(VND) 

1 giao dịch  10.000  
30.000 

300.000.000 

 2 giao dịch 10.000 

5 giao dịch 50.000 4.000 200.000.000 

TỔNG 500.000.000 

- Tổng giá trị giải thưởng toàn bộ chương trình khuyến mại: 500.000.000 VND (Bằng chữ: 

Năm trăm triệu đồng chẵn). 
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- Giá trị quà tặng sẽ được nạp tự động vào thuê bao điện thoại KH đã sử dụng để đăng ký 

tham gia chương trình 

- Mỗi KH được nhận tối đa 02 thẻ điện thoại trị giá 10.000 VND và 01 thẻ điện thoại trị giá 

50.000 VND. 

- Tổng số lượng thẻ nạp điện thoại trị giá 10.000 VND là 30.000 thẻ. 

- Tổng số lượng thả nạp điện thoại trị giá 50.000 VND là 4.000 thẻ. 

9. Trao thưởng: 

- Sau khi KH thực hiện giao dịch đủ điều kiện, trong vòng 7 ngày làm việc, Vietcombank sẽ 

gửi tin nhắn thông báo trạng thái của giao dịch. 

- Thẻ nạp điện thoại sẽ được gửi cho KH trúng thưởng trong vòng 03 ngày làm việc sau khi 

nhận được tin nhắn thông báo từ Vietcombank xác nhận KH thỏa mãn điều kiện nhận quà 

của chương trình. 

- Giá trị thẻ điện thoại không thể chuyển nhượng hoặc quy ra tiền mặt. 

10. Trách nhiệm thông báo 

Vietcombank có trách nhiệm thông báo đầy đủ chi tiết nội dung của thể lệ chương trình 

khuyến mại trên website chính thức của Vietcombank và tại các chi nhánh, phòng giao 

dịch của Vietcombank trên toàn quốc. 

11. Các quy định khác 

- KH trúng thưởng phải chịu chi phí đi lại cho việc nhận thưởng của mình (nếu có). 

- KH trúng thưởng cần đảm bảo số điện thoại di động đăng ký đang hoạt động tại thời điểm 

thẻ điện thoại được nạp. Nếu quá trình nạp thẻ điện thoại không thành công do KH cung cấp 

số điện thoại sai hoặc số điện thoại không hoạt động, Vietcombank sẽ không chịu trách 

nhiệm. 

- KH trúng thưởng phải nộp thuế thu nhập không thường xuyên (nếu có) theo quy định của 

pháp luật hiện hành. Nếu được sự chấp thuận của KH trúng thưởng Vietcombank sẽ khấu 

trừ khoản thuế thu nhập không thường xuyên (nếu có) theo quy định của pháp luật trên trị 

giá giải thưởng mà khách KH đã trúng và thay mặt khách hàng nộp theo quy định. 

- Việc tổ chức chương trình khuyến mại phải bảo đảm tính công bằng, minh bạch và khách 

quan.  

- Nếu được khách hàng trúng thưởng đồng ý, Vietcombank sẽ sử dụng tên và hình ảnh của 

khách hàng trúng thưởng cho mục đích quảng cáo thương mại. 

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, 

Vietcombank có trách nhiệm trực tiếp giải quyết, nếu không thỏa thuận được tranh chấp sẽ 

được xử lý theo quy định của pháp luật. 


