
 

 
THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

 
1. Tên chương trình khuyến mại:  

CÀ THẺ KHÔNG PHÍ - CINE KHÔNG ĐỒNG (“Chương Trình Khuyến Mại”) 

2. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/07/2022 đến ngày 30/08/2022 

3. Địa bàn áp dụng chương trình khuyến mại: TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội. 

4. Hình thức khuyến mại:  

Tặng vé xem phim (theo hình thức vé điện tử e-ticket) tại hệ thống Lotte Cinema cho 

tất cả khách hàng của Ngân hàng TNHH MTV Hong Leong Việt Nam (“Ngân hàng 

Hong Leong”) thỏa điều kiện quy định tại Điều 5 và 7.1 trong thể lệ này.  

 

5. Đối tượng được hưởng khuyến mại:  

- Khách hàng hiện là chủ thẻ của Thẻ Ghi nợ Hong Leong hoặc mới mở và kích 

hoạt thẻ Ghi nợ Hong Leong thành công trong thời hạn của Chương Trình Khuyến 

Mại. 

- Khách hàng tham khảo cách thức mở Thẻ Ghi nợ Hong Leong tại trang web: 

http://bit.ly/visaghinohlbvn  

- Chương Trình Khuyến Mại không áp dụng cho nhân viên của Ngân hàng Hong 

Leong. 

6. Cơ cấu và điều kiện nhận giải thưởng:  

Sản phẩm Điều kiện nhận quà Giá trị quà 

tặng  

(VND/1 vé) 

Số lượng 

vé 

Tổng giá trị 

Quà tặng 

(VND) 

Thẻ Ghi 

nợ Hong 

Leong 

Theo quy định tại Điều 
7.1 

90.000 1.100 99.000.000 

 

7. Nội dung chi tiết thể lệ Chương Trình Khuyến Mại:  

7.1 Cách thức xác định Khách hàng trúng giải tại Chương trình Khuyến Mại:  

- Khách hàng sẽ nhận được 01 cặp vé xem phim/tháng tại hệ thống Lotte Cinema 

trên toàn quốc (“Quà tặng”), tối đa 02 cặp vé xem phim trong suốt Chương Trình 

Khuyến Mại với Cơ cấu giải thưởng theo quy định nêu trên nếu thỏa Điều Kiện Nhận 

Quà Tặng sau đây:  

http://bit.ly/visaghinohlbvn


 

- Điều Kiện Nhận Quà Tặng: Chủ thẻ thực hiện tối thiểu năm (5) giao dịch thanh 

toán/tháng bằng Thẻ ghi nợ Hong Leong với tổng số tiền từ 1.000.000 đồng/tháng, 

trừ giao dịch rút tiền tại hệ thống ATM. 

- Vào ngày 05 mỗi tháng, Ngân hàng Hong Leong sẽ tổng hợp dữ liệu giao dịch Thẻ 

Ghi nợ Hong Leong của khách hàng được ghi nhận thành công trong tháng liền kề 

trước đó để xác định khách hàng thỏa Điều Kiện Nhận Quà Tặng. 

- Chương Trình Khuyến Mại này có thể được áp dụng đồng thời với các chương trình 

khuyến mại khác (nếu có) của Ngân hàng Hong Leong.  

 

7.2. Thời gian, cách thức trao thưởng:  

Chương 
trình 

Cách thức trao giải Thời gian chốt 
danh sách và gửi 

thông báo 

Cà thẻ 
không phí 

- Cine 
không 
đồng 

Ngân hàng Hong Leong sẽ trao Quà tặng (mã 

vé xem phim) cho các khách hàng thỏa Điều 

Kiện Nhận Quà Tặng tại Mục 7.1 qua tin nhắn 

đến số điện thoại của khách hàng đăng ký tại 

Ngân hàng Hong Leong. 

Ngày 05 hàng 

tháng cho tới khi 

kết thúc chương 

trình. 

- Ghi chú: 

● Quà tặng không được quy đổi thành tiền mặt. 

● Vé xem phim được áp dụng cho tất cả các suất chiếu phim định dạng 2D từ 

Thứ Hai đến Chủ Nhật, ngày Lễ, suất chiếu sớm và ghế VIP tại hệ thống Lotte 

Cinema trên toàn quốc.  

● Vé xem phim không áp dụng cho ghế đôi và phòng chiếu SuperPlex. 

● 1 vé xem phim chỉ dành cho 1 người (Người lớn hoặc Trẻ em). 

● Chương trình có thể kết thúc sớm hơn thời gian dự kiến khi Quà tặng được 

trao hết. 

8. Ngân hàng Hong Leong không chịu trách nhiệm nếu số điện thoại đăng ký bị sai, 

không hoạt động/không tồn tại hoặc bị xác định lỗi không có thực tại thời điểm gửi 

Quà tặng. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: Trung tâm dịch vụ khách hàng của Ngân 

hàng Hong Leong: 1900.633.068 

 

9. Các quy định khác: 

 - Việc mở Thẻ Ghi Nợ Hong Leong phải tuân theo Điều Khoản và Điều kiện dành cho 

Thẻ Ghi nợ của Ngân hàng Hong Leong và các sửa đổi, bổ sung trong từng thời kỳ. 



 

- Khách hàng trúng thưởng cam kết tự nộp thuế thu nhập không thường xuyên (nếu 

có) theo quy định của pháp luật hiện hành; đồng ý để Ngân hàng Hong Leong sử 

dụng thông tin, hình ảnh của Khách hàng để làm thông báo trúng thưởng quảng cáo 

của Chương Trình Khuyến Mại (nếu có). 

 - Việc sử dụng vé xem phim sẽ tuân theo quy định của nhà cung cấp dịch vụ trên vé 

xem phim. Ngân hàng Hong Leong không chịu trách nhiệm về chất lượng dịch vụ của 

nhà cung cấp. 

- Bằng việc tham gia Chương Trình Khuyến Mại này, Khách hàng chấp nhận tất cả 

các điều khoản và điều kiện của chương trình được quy định trong Thể lệ này.  

- Ngân hàng Hong Leong có toàn quyền từ chối trao giải thưởng cho bất kỳ Khách 

hàng trúng thưởng hợp lệ nào mà Ngân hàng Hong Leong cho là có gian lận hoặc vi 

phạm quy định pháp luật hoặc bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của Chương Trình 

Khuyến Mại. 

 


