Mẫu số 02
NGÂN HÀNG TNHH MTV
HONG LEONG VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI
Căn cứ Luật thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ
quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, Ngân hàng TNHH Một Thành
Viên Hong Leong Việt Nam (“HLBVN”) thông báo chương trình khuyến mại như sau:
1.

Tên chương trình khuyến mại: BỚT BẬN TÂM VỀ BILL CẢ NĂM

2.

Thời gian khuyến mại: Từ 0h ngày 15/04/2021 đến 23h59 ngày 15/07/2021
Với đợt quay số được quy định cụ thể như sau:
Đợt
01
02
03

3.

Giao dịch
hợp lệ
-Thanh toán cước điện thoại
-Thanh toán tiền điện
-Thanh toán cước điện thoại
-Thanh toán tiền điện
-Thanh toán cước điện thoại
-Thanh toán tiền điện

Thời gian thực hiện
giao dịch hợp lệ

Ngày gửi
mã quay số

Ngày quay số
& công bố
kết quả

15/04 – 15/05

31/05

07/06

16/05 – 15/06

30/06

07/07

16/06 – 15/07

30/07

07/08

Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại:
Các giao dịch được tham gia chương trình của HLBVN, bao gồm: thanh toán hóa đơn cước điện
thoại (bao gồm: Điện thoại di động trả sau, Điện thoại cố định, Nạp tiền điện thoại di động trả
trước) và thanh toán hóa đơn tiền điện trên ứng dụng HLB Connect Vietnam
Số lượng hàng hóa, dịch vụ (nếu có): không áp dụng

4.

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: tổng cộng 21 giải thưởng, bao gồm:
-

Chi tiết cơ cấu tổng giải thưởng cho toàn thời gian khuyến mãi:

Nội dung
giải thưởng
Giải Thanh toán cước điện thoại Tiền mặt
Giải Thanh toán tiền điện
Tiền mặt
Tổng cộng
Cơ cấu giải thưởng

-

Trị giá giải
thưởng (VNĐ)
1.800.000
4.800.000

Số
lượng
15
6

Thành tiền
(VNĐ)
27.000.000
28.800.000
55.800.000

Chi tiết cơ cấu giải thưởng cho mỗi đợt khuyến mại, áp dụng tương tự cho 3 đợt:

Nội dung
giải thưởng
Giải Thanh toán cước điện thoại Tiền mặt
Giải Thanh toán tiền điện
Tiền mặt
Tổng cộng
Cơ cấu giải thưởng

Trị giá giải
thưởng (VNĐ)
1.800.000
4.800.000

Số
lượng
5
2

Thành tiền
(VNĐ)
9.000.000
9.600.000
18.600.000

5.

Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và tỉnh Bình Dương

6.

Hình thức khuyến mại: quay số may mắn xác định trúng thưởng trực tuyến
1

7.

Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại):
-

Áp dụng cho tất cả khách hàng tại HLBVN đáp ứng điều kiện tham gia chương trình
(“Khách hàng”).

-

Khách hàng thực hiện giao dịch dưới đây trong thời gian khuyến mại sẽ nhận 01 mã
quay số, quy định cụ thể như sau:
Loại giao dịch hợp lệ

Thanh toán cước điện thoại (bao gồm: Điện thoại di động trả sau,
Điện thoại cố định, Nạp tiền điện thoại di động trả trước) trên ứng
dụng HLB Connect Vietnam, tối thiểu 150.000 đồng/lần
Thanh toán hóa đơn tiền điện trên ứng dụng HLB Connect
Vietnam, tối thiểu 400.000 đồng/hóa đơn

Số lần giao dịch tối
thiểu cần thực hiện
để nhận 01 mã quay số
1
1

-

Mỗi Khách hàng được nhận nhiều mã số tương ứng số lần giao dịch thỏa điều kiện
Chương Trình Khuyến Mại trong suốt thời gian diễn ra Chương Trình Khuyến Mại.

-

Chương Trình Khuyến Mại này không áp dụng cho nhân viên của HLBVN.

-

Chương Trình Khuyến Mại này có thể được áp dụng đồng thời với các chương trình
khuyến mại khác (nếu có) của HLBVN.

-

Trách nhiệm của Khách hàng trúng thưởng đối với các khoản thuế, chi phí phát sinh khi
nhận thưởng: Khách hàng chịu trách nhiệm thanh toán các khoản thuế, phí và lệ phí (nếu
có) và các khoản phải trả này (nếu có) sẽ được HLBVN khấu trừ trực tiếp vào giá trị giải
thưởng trước khi trao giải thưởng cho Khách hàng.

8.

Tổng giá trị giải thưởng so với tổng giá trị hàng hóa khuyến mại: 55.800.000đ (Năm mươi lăm
triệu tám trăm nghìn đồng) so với tổng giá trị hàng hóa khuyến mại ước tính tối thiểu là
10.000.000.000 đồng (mười tỷ đồng) (Bao gồm VAT)

9.

Tên của các thương nhân cùng thực hiện khuyến mại, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm
cụ thể của từng thương nhân tham gia thực hiện trong chương trình: không áp dụng
Thương nhân cam kết giải quyết các trường hợp tranh chấp và chịu trách nhiệm trước pháp luật
về các vi phạm khi thực hiện chương trình khuyến mại (nếu có); đồng thời phải báo cáo kết
quả thực hiện khuyến mại, lưu trữ và chịu trách nhiệm về các chứng từ, tài liệu liên quan đến
báo cáo theo đúng quy định của pháp luật để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát.
Thể lệ chương trình khuyến mại đính kèm.
Ngân hàng TNHH Một thành viên Hong Leong Việt Nam cam kết nội dung đăng ký nêu trên
và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ngân hàng TNHH MTV Hong Leong Việt Nam
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Mẫu số 03
THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
1. Tên chương trình khuyến mại: BỚT BẬN TÂM VỀ BILL CẢ NĂM
2. Thời gian khuyến mại: Từ 0h ngày 15/04/2021 đến 23h59 ngày 15/07/2021
Với đợt quay số được quy định cụ thể như sau:
Đợt
01
02
03

Giao dịch
hợp lệ
-Thanh toán cước điện thoại
-Thanh toán tiền điện
-Thanh toán cước điện thoại
-Thanh toán tiền điện
-Thanh toán cước điện thoại
-Thanh toán tiền điện

Thời gian thực hiện
giao dịch hợp lệ

Ngày gửi
mã quay số

Ngày quay số
& công bố
kết quả

15/04 – 15/05

31/05

07/06

16/05 – 15/06

30/06

07/07

16/06 – 15/07

30/07

07/08

3. Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại:
Các giao dịch được tham gia chương trình của HLBVN, bao gồm: thanh toán hóa đơn cước điện
thoại (bao gồm: Điện thoại di động trả sau, Điện thoại cố định, Nạp tiền điện thoại di động trả
trước) và thanh toán hóa đơn tiền điện trên ứng dụng HLB Connect Vietnam
Số lượng hàng hóa, dịch vụ (nếu có): không áp dụng
4. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại):
- Áp dụng cho tất cả khách hàng của HLBVN đáp ứng điều kiện tham gia chương trình
- Không áp dụng cho nhân viên của HLBVN.
5. Cơ cấu giải thưởng:
Cơ cấu tổng giải thưởng toàn thời gian khuyến mại:
Cơ cấu giải thưởng
Giải Thanh toán cước điện thoại
Giải Thanh toán tiền điện

Nội dung
giải thưởng
Tiền mặt
Tiền mặt
Tổng cộng

Trị giá giải
thưởng (VNĐ)
1.800.000
4.800.000

Số
lượng
15
6

Thành tiền
(VNĐ)
27.000.000
28.800.000
55.800.000

Số
lượng

Thành tiền
(VNĐ)
9.000.000
9.600.000
18.600.000

Cơ cấu tổng giải thưởng mỗi đợt khuyến mại, áp dụng tương tự cho 3 đợt:
Cơ cấu giải thưởng
Giải Thanh toán cước điện thoại
Giải Thanh toán tiền điện

-

Nội dung
giải thưởng
Tiền mặt
Tiền mặt
Tổng cộng

Trị giá giải
thưởng (VNĐ)
1.800.000
4.800.000

5
2

Tổng giá trị giải thưởng so với tổng giá trị hàng hóa khuyến mại: 55.800.000đ (Năm mươi lăm
triệu tám trăm nghìn đồng) so với tổng giá trị hàng hóa khuyến mại ước tính tối thiểu là
10.000.000.000 đồng (mười tỷ đồng) (Bao gồm VAT)
3

6. Nội dung chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại:
6.1 Điều kiện, cách thức, thủ tục cụ thể khách hàng phải thực hiện để được tham gia chương trình
khuyến mại:
-

Khách hàng thực hiện giao dịch dưới đây trong thời gian khuyến mại sẽ nhận 01 mã quay số,
quy định cụ thể như sau:
Loại giao dịch hợp lệ

Số lần giao dịch tối
thiểu cần thực hiện để
nhận 01 mã quay số

Thanh toán cước điện thoại (bao gồm: Điện thoại di động trả sau, Điện
thoại cố định, Nạp tiền điện thoại di động trả trước) trên ứng dụng
HLB Connect Vietnam, tối thiểu 150.000 đồng/lần
Thanh toán hóa đơn tiền điện trên ứng dụng HLB Connect Vietnam,
tối thiểu 400.000 đồng/hóa đơn

1
1

-

Mỗi Khách hàng được nhận nhiều mã số tương ứng số lần giao dịch thỏa điều kiện Chương
Trình Khuyến Mại trong suốt thời gian diễn ra Chương Trình Khuyến Mại.

-

Chương Trình Khuyến Mại này không áp dụng cho nhân viên của HLBVN.

-

Chương Trình Khuyến Mại này có thể được áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến
mại khác (nếu có) của HLBVN.

6.2 Thời gian, cách thức phát hành bằng chứng xác định trúng thưởng
-

Trường hợp phát hành không kèm theo hàng hóa:
Mỗi Khách hàng thỏa điều kiện của chương trình sẽ nhận được mã quay số thông qua hình
thức thư điện tử theo thời hạn gửi mã quay số được quy định tại điều 2.

-

Nội dung thư điện tử: “NH Hong Leong gui ban ma quay so <Y1, Y2, Y3,…> . Ket qua quay
thuong se duoc cong bo vao <ngay quay so va cong bo ket qua> tai website
www.hlbank.com.vn”
Với <Y1, Y2, Y3,…> là mã quay số gồm 5 ký tự chữ & số được sắp xếp ngẫu nhiên về vị trí
được hệ thống tạo ngẫu nhiên, <ngay quay so va cong bo ket qua> là thời hạn công bố cho
mỗi đợt quay được quy định tại điều 2.

6.3 Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng
-

Bằng chứng xác định trúng thưởng là mã quay số.

-

Mô tả về bằng chứng xác định trúng thưởng:

-

 Mỗi bằng chứng xác định trúng thưởng là mã quay số của Khách hàng, gồm 5 ký tự chữ &
số được tạo ra ngẫu nhiên theo cú pháp 3 ký tự đầu tiên là chữ cái và 2 ký tự tiếp theo là
chữ số, ví dụ ABC12 tại hệ thống quay số https://www.quayso.hlbank.com.vn
 Mã quay số là duy nhất và không trùng lặp với nhau.
Tổng số bằng chứng xác định trúng thưởng phát hành: Không giới hạn số lượng bằng chứng
xác định trúng thưởng (mã quay số), tùy thuộc vào số lượng giao dịch hợp lệ thực tế phát sinh
trong thời gian khuyến mại.

6.4 Thời gian, địa điểm và cách thức xác định trúng thưởng:
-

Thời gian xác định trúng thưởng: tại thời điểm quay số được quy định tại điều 2.
4

-

Địa điểm xác định trúng thưởng: Ngân hàng tổ chức quay số tập trung để xác định trúng thưởng
các giải thưởng của chương trình tại địa chỉ 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị
Sáu, Quận 3, TP. HCM thông qua hình thức quay số tại hệ thống
https://www.quayso.hlbank.com.vn

-

Cách thức xác định trúng thưởng:
 Quay số bằng phần mềm tự động để xác định ngẫu nhiên giải thưởng của chương trình.
 HLBVN sẽ tổ chức quay số tại hệ thống https://www.quayso.hlbank.com.vn.
 Thứ tự quay số xác định giải thưởng: từ giải Thanh toán cước điện thoại đến giải Thanh toán
hóa đơn điện.

6.5 Thông báo trúng thưởng:
-

Thời hạn thông báo: Theo thời gian quy định tại điều 2.

-

Cách thức thông báo: Danh sách người trúng thưởng sẽ được công bố trên website của chương
trình https://www.hlbank.com.vn/vi/personal-banking/promotion/mien-phi-thanh-toan-hoadon-cung-the-visa-ghi-no-hong-leong.html

-

Nội dung thông báo: Đối với Khách hàng trúng thưởng, HLBVN sẽ gửi thư điện tử thông báo
kết quả với nội dung như sau : “NH Hong Leong chuc mung ban da trung <ten giai thuong>.
Xem chi tiet ket qua quay thuong tai website https://www.hlbank.com.vn/vi/personalbanking/promotion/mien-phi-thanh-toan-hoa-don-cung-the-visa-ghi-no-hong-leong.html”

6.6 Thời gian địa điểm, cách thức và thủ tục trao thưởng
-

Thời hạn kết thúc trao thưởng: 25/08/2021.

-

Cách thức, thủ tục trao thưởng, địa điểm trao thưởng: Ngân hàng sẽ chuyển tiền tương ứng
với giá trị giải thưởng trực tiếp vào tài khoản thanh toán của khách hàng mở tại HLBVN sau
khi trừ thuế thu nhập cá nhân (nếu có).

-

HLBVN không chịu trách nhiệm trong trường hợp tại thời điểm trao thưởng, tài khoản thanh
toán của Khách hàng có trục trặc liên quan đến tài khoản tạm khóa, tạm đóng hoặc không hợp
lệ.

-

Trách nhiệm của Khách hàng trúng thưởng đối với các khoản thuế, chi phí phát sinh khi nhận
thưởng: Khách hàng chịu trách nhiệm thanh toán các khoản thuế, phí và lệ phí (nếu có) và các
khoản phải trả này (nếu có) sẽ được HLBVN khấu trừ trực tiếp vào giá trị giải thưởng trước
khi trao giải thưởng cho Khách hàng.

7

Đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến chương trình khuyến mại
(người liên hệ, điện thoại, nội dung thắc mắc): Trung tâm hỗ trợ khách hàng: 1900 633068

8

Trách nhiệm công bố thông tin:
-

Quy định về trách nhiệm của thương nhân trong việc thông báo công khai chi tiết nội dung
của thể lệ chương trình khuyến mại (trên phương tiện thông tin hoặc tại địa điểm khuyến mại
hoặc đính kèm sản phẩm khuyến mại...): HLBVN thực hiện thông báo công khai chi tiết nội
dung của thể lệ Chương Trình Khuyến Mại trên website chương trình
https://www.hlbank.com.vn/vi/personal-banking/promotion/mien-phi-thanh-toan-hoa-doncung-the-visa-ghi-no-hong-leong.html

-

Quy định về trách nhiệm của thương nhân trong việc công bố kết quả trúng thưởng (tại địa
điểm khuyến mại hoặc trên phương tiện thông tin hoặc trên website của thương nhân):
5

HLBVN sẽ thực hiện công bố kết quả trúng thưởng trên website của HLBVN sau 14 ngày làm
việc kể từ ngày kết thúc đợt quay số.
9

Các quy định khác (nếu có):
-

HLBVN có thể sử dụng hình ảnh, thông tin Khách hàng trúng thưởng cho mục đích quảng cáo
thương mại phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

-

HLBVN có quyền từ chối tặng thưởng cho các trường hợp Khách hàng có hành vi gian lận,
lừa dối và sẽ xử lý đối với giải thưởng này như giải thưởng không có người trúng giải.

-

Trong trường hợp có tranh chấp, khiếu nại về chương trình sẽ được giải quyết theo quy định
của pháp luật.

-

Sau khi kết thúc chương trình khuyến mại, HLBVN có trách nhiệm báo cáo cơ quan quản lý
nhà nước có thẩm quyền về thương mại kết quả thực hiện chương trình khuyến mại và giải
quyết các giải thưởng không có người trúng giải hoặc không có người nhận giải theo đúng quy
định của pháp luật.

Ngân hàng TNHH MTV Hong Leong Việt Nam
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MẪU BẰNG CHỨNG XÁC ĐỊNH TRÚNG THƯỞNG
Mã quay số của Khách hàng sẽ gồm 5 ký tự được tạo ra ngẫu nhiên tại hệ thống quay số nội bộ
https://www.quayso.hlbank.com.vn. theo cú pháp 3 ký tự đầu tiên là chữ cái và 2 ký tự tiếp theo là chữ
số, ví dụ ABC12.
Ví dụ: Khách hàng A thực hiện một (1) giao dịch Thanh toán cước điện thoại, cụ thể: Nạp tiền điện
thoại di động trả trước trị giá 150.000 đồng thông qua ứng dụng HLB Connect Vietnam vào ngày
15/04/2021. Theo thể lệ chương trình, khách hàng sẽ nhận được một (1) mã quay số cho đợt quay số 1.

“NH Hong Leong gui ban ma quay so ABC12. Ket qua quay thuong se duoc
cong bo vao 07/06/2021 tai website www.hlbank.com.vn”
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