
 

 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

SINH NHẬT VÀNG, TẢI APP NGAY, QUÀ LIỀN TAY 

 

1. Tên chương trình: Sinh nhật vàng, Tải app ngay, Quà liền tay. 

2. Sản phẩm áp dụng: KienlongBank Plus. 

3. Thời gian khuyến mại: Đến 31/12/2021. 

4. Phạm vi khuyến mại: Toàn hệ thống KienlongBank. 

5. Hình thức khuyến mại: Tặng tiền vào tài khoản, tặng vàng, tặng sổ tiết kiệm online, tặng 

Thẻ KienlongBank JCB Debit, Cộng thêm Lãi suất tiết kiệm trực tuyến. 

6. Đối tượng khuyến mại:  

• Khách hàng cá nhân đăng ký sử dụng, kích hoạt thành công ứng dụng KienlongBank Plus 

và sử dụng các dịch vụ qua ứng dụng; 

• Không áp dụng cho CBNV, CTV của Kienlongbank và Công ty KBA. 

7. Cơ cấu giải thưởng: 

TT 
Giải 

thưởng 
Điều kiện Quà tặng 

Giá trị 

(VND/Giải) 
Số giải 

I Giải Chào mừng  16.000 

1 
Giải Kết 

nối 

Đăng ký, kích hoạt ứng dụng và 

tạo TKTT eKYC thành công. Tặng tiền vào 

tài khoản 

20.000 10.000 

2 
Giải Trải 

nghiệm 

Đăng ký, kích hoạt ứng dụng và 

giao dịch tài chính thành công. 
50.000 6.000 

II Giải Sinh nhật Vàng  26 

1 
Giải vị 

trí Vàng 

Đăng ký, kích hoạt ứng dụng, có 

thứ tự: 1111; 2222; 3333; 4444; 

5555; 6666; 7777; 8888; 9999 

01 Chỉ Vàng 

SJC 99,99 
5.700.000 9 

2 
Giải 

Nhất 

Tổng doanh số giao dịch tài chính 

hợp lệ cao nhất chương trình, tối 

thiểu 60.000.000VND. 

Tài khoản tiết 

kiệm online 

26.000.000 1 

3 Giải Nhì 

Tổng doanh số giao dịch tài chính 

hợp lệ cao thứ 02, tối thiểu 

30.000.000VND. 

16.000.000 1 

4 Giải Ba 

Tổng doanh số giao dịch tài chính 

hợp lệ cao thứ 03&04, tối thiểu 

10.000.000VND. 

6.000.000 2 



 

 

TT 
Giải 

thưởng 
Điều kiện Quà tặng 

Giá trị 

(VND/Giải) 
Số giải 

5 

Giải 

Khuyến 

Khích 

Tổng doanh số giao dịch tài chính 

hợp lệ cao thứ 05-17, tối thiểu 

5.000.000VND. 

Thẻ 

Kienlongbank 

JCB Debit 

600.000 13 

III Ưu đãi Tiết kiệm Online 

1 
Quà tặng 

Lãi suất 

Khách hàng Cá nhân là người Việt 

Nam sử dụng ứng dụng mở tài 

khoản tiết kiệm trực tuyến với các 

kỳ hạn: 03, 06, 09, 12 tháng. 

Cộng thêm Lãi 

suất 
+ 0,26%/năm 

TỔNG CỘNG 16.026 

8. Quy định chung: 

a. Điều kiện tham gia chương trình: 

• Khách hàng đăng ký sử dụng, kích hoạt thành công ứng dụng KienlongBank Plus và thỏa 

điều kiện chương trình sẽ nhận được quà tặng tương ứng.. 

• Giao dịch tài chính bao gồm: Nạp tiền điện thoại; thanh toán hóa đơn; thanh toán hoặc 

mua hàng hóa/dịch vụ; chuyển khoản (không áp dụng chuyển khoản nội bộ Kienlongbank 

cho chính chủ tài khoản). 

• Giao dịch tài chính hợp lệ là giao dịch được thực hiện thành công trên ứng dụng 

KienlongBank Plus (không bao gồm các giao dịch trong quá trình xử lý khiếu nại/tranh 

chấp, giao dịch hoàn tiền, giao dịch bị hủy bỏ, giao dịch có dấu hiệu gian lận, lợi dụng) 

và đã ghi nhận trên hệ thống của Kienlongbank. 

• Không áp dụng với các giao dịch lỗi hệ thống, tách hóa đơn, cộng gộp hóa đơn, giao dịch 

thanh toán khống (không phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa và/hoặc cung ứng dịch 

vụ). 

b. Trao thưởng: 

• Kienlongbank thực hiện trao thưởng cho Khách hàng trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết 

thúc chương trình hoặc sau khi có Thông báo danh sách trúng thưởng từng thời kỳ. 

• Trong trường hợp có nhiều hơn 01 Khách hàng thỏa điều kiện nhận thưởng sẽ xét thưởng 

dựa trên thời gian thỏa điều kiện sớm hơn. 

• Khách hàng trúng thưởng phải nộp thuế (nếu có) theo quy định của pháp luật.  

c. Một số quy định khác: 

• Khách hàng chỉ được nhận thưởng một giải duy nhất với giải thưởng cao nhất. 

• Khách hàng phải duy trì sử dụng ứng dụng KienlongBank Plus đến khi Kienlongbank 

hoàn tất việc trao thưởng. Trường hợp Khách hàng ngưng sử dụng ứng dụng hoặc đóng 

tài khoản trước khi trao thưởng, Khách hàng sẽ không được xét thưởng và phải hoàn trả 

lại giải thưởng đã nhận (nếu có). 



 

 

• Khách hàng tham gia chương trình này vẫn được tham gia các chương trình khuyến mại 

khác của Kienlongbank.  

• Các nội dung khác thực hiện theo quy định của Kienlongbank và thực hiện theo đúng quy 

định của pháp luật về khuyến mại.  

• Kienlongbank có thể sử dụng hình ảnh, tên và địa chỉ của các khách hàng trúng thưởng 

cho mục đích thông báo, quảng cáo mà không phải trả bất kỳ khoản phí nào cho khách 

hàng. Kienlongbank có quyền yêu cầu khách hàng cung cấp các chứng từ liên quan trong 

trường hợp cần thiết. 

• Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình, tranh chấp sẽ được giải 

quyết trên cơ sở thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được, tranh chấp sẽ được giải quyết 

theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.  

• Kienlongbank có trách nhiệm thông báo công khai nội dung chi tiết của thể lệ và kết quả 

chương trình khuyến mại này tại trang web www.kienlongbank.com và tại các điểm giao 

dịch của Kienlongbank. 

9. Đầu mối giải đáp thắc mắc: 

• Chi nhánh, Phòng Giao dịch Kienlongbank trên toàn quốc; 

• Tổng đài chăm sóc khách hàng Kienlongbank: 19006929; 

• Email: chamsockhachhang@kienlongbank.com; 

• Website: www.kienlongbank.com. 

-------- 
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