THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
1. Tên chương trình: Lướt thẻ Kienlongbank JCB, Săn deal, Rước “Táo”, Trọn hứng vi vu.
2. Thời gian khuyến mại: Từ 25/6/2020 đến hết 15/9/2020.
3. Sản phẩm khuyến mại: Thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank JCB.
4. Phạm vi khuyến mại: Toàn hệ thống Kienlongbank.
5. Hình thức khuyến mại: Tặng quà cho Chủ thẻ của 24 Thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank
JCB có doanh số xét thưởng cao nhất trong chương trình.
6. Khách hàng của chương trình:
−

Chủ thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank JCB (thẻ chính).

−

Cán bộ nhân viên, Cộng tác viên Kienlongbank và các công ty trực thuộc
Kienlongbank là đối tượng không được tham gia chương trình.

7. Cơ cấu quà tặng:
Cơ cấu

Quà tặng

Số giải

Giải Đặc biệt

Macbook Air 13, 256 GB 2019

1

Giải Nhất

Iphone 11, 128 GB

1

Giải Nhì

Apple Watch 5, 40 mm (GPS)

1

Giải Ba

Airpod 2

1

Giải Khuyến khích

Thẻ ghi nợ quốc tế Kienlongbank JCB

20

TỔNG CỘNG
−

24

Quà tặng không được quy đổi thành tiền mặt, tuy nhiên Khách hàng có quyền cho
tặng/chuyển nhượng tùy vào quyết định của Khách hàng.

8. Nội dung chi tiết chương trình:
8.1. Điều kiện tham gia:
−

Thẻ được phát hành mới, kích hoạt sử dụng trong thời gian chương trình;

−

Thẻ có tổng doanh số thanh toán hợp lệ từ 10.000.000VND trở lên và không phát sinh
nợ quá hạn tại thời điểm kết thúc chương trình.

8.2. Hình thức xét thưởng:
−

Kienlongbank sẽ tặng quà cho Chủ thẻ của 24 thẻ tín dụng có Tổng Doanh số xét
thưởng cao nhất:
Doanh số xét thưởng = (Doanh số thanh toán hợp lệ) X (Hệ số Vùng)


Doanh số thanh toán hợp lệ: Gồm các giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ
thành công, không bao gồm các giao dịch ứng rút tiền mặt hoặc thanh toán dư nợ;
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Hệ số Vùng: Căn cứ theo nơi mở Thẻ của Khách hàng:
Nơi mở Thẻ

TT

Hệ số Vùng

Chi nhánh/Phòng Giao dịch Kienlongbank có trụ
sở tại 05 Tỉnh/Thành phố sau:

1

2




Hà Nội;



Hải Phòng;



Đà Nẵng;



Hồ Chí Minh;



Cần Thơ

Chi nhánh/Phòng Giao dịch Kienlongbank thuộc
các Tỉnh/Thành phố khác

1

1,2

Doanh số thanh toán của thẻ phụ được tính cho Doanh số thanh toán của thẻ chính;

−

Trong trường hợp Doanh số xét thưởng bằng nhau, Khách hàng có thời gian phát hành
thẻ sớm nhất sẽ được ưu tiên.

−

Trong trường hợp khách hàng có nhiều thẻ đủ điều kiện tham gia xét thưởng theo quy
định của Kienlongbank, thẻ có doanh số xét thưởng cao nhất sẽ được chọn tham gia
xét thưởng.

8.3. Thông báo nhận quà:
−

Kết quả chương trình sẽ được công bố, niêm yết tại Chi nhánh/Phòng Giao dịch, hệ
thống website của Kienlongbank sau 20 ngày tính từ ngày kết thúc chương trình.

−

Kienlongbank sẽ liên hệ trực tiếp với khách hàng, gửi email hoặc nhắn tin SMS để
thông báo về việc nhận quà.

8.4. Trao quà tặng:
−

Khách hàng đến nhận quà trực tiếp tại Chi nhánh/Phòng giao dịch Kienlongbank, nơi
khách hàng mở thẻ.

−

Khách hàng mang theo Bản chính hoặc bản sao công chứng của CMND/Hộ chiếu/Căn
cước công dân, giấy ủy quyền (nếu có); Thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank JCB;
Thông báo nhận thưởng từ Kienlongbank bằng email hoặc tin nhắn SMS (nếu có).

−

Thời hạn kết thúc trao quà là 45 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình.

−

Khách hàng nhận quà thực hiện nộp thuế hoặc chi phí phát sinh theo quy định của pháp
luật về thuế thu nhập cá nhân (nếu có).
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