
 
 

 

   

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN KHUYẾN MẠI 

 
Chương trình: Thanh Toán Liền Tay, Nhận Ngay Hoàn Tiền 

 

 

1. Tên chương trình khuyến mại: Thanh Toán Liền Tay, Nhận Ngay Hoàn Tiền ("Chương Trình 

Khuyến Mại") 

2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội 

4. Thời gian khuyến mại: từ ngày 16/06/2020 đến 31/08/2020 

5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Mở tài khoản thanh toán tại HLBVN (“Tài khoản”) và thẻ Visa 

Ghi nợ Hong Leong (“Thẻ”) 

6. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Tiền 

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

Khách hàng đang sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, lần đầu đăng ký mở Tài khoản 

và Thẻ thành công trong khoảng thời gian khuyến mại. Không áp dụng cho khách hàng hiện tại và 

nhân viên HLBVN. 

8. Cơ cấu giải thưởng (nội dung giải thưởng, giá trị giải thưởng, số lượng giải thưởng): 

8.1 Nội dung giải thưởng: Khách hàng sẽ được hoàn tiền trị giá 100.000 đồng khi đáp ứng thể 

lệ của Chương Trình Khuyến Mại. Mỗi khách hàng chỉ được hoàn tiền 1 lần trong suốt thời 

gian khuyến mãi. 

8.2   Giá trị mỗi giải thưởng: 100.000 đồng (một trăm nghìn đồng) 

8.3   Số lượng giải thưởng: 3.600 

8.4   Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: 360.000.000 đồng  

 

10. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại: 

10.1 Điều kiện, cách thức, thủ tục cụ thể khách hàng phải thực hiện để được tham gia 

chương trình khuyến mại:  

 

 Khách hàng đang sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, lần đầu đăng ký mở Tài 

khoản và Thẻ thành công trong khoảng thời gian khuyến mại của từng đợt, đồng thời thực 

hiện tối thiểu 02 giao dịch hợp lệ sẽ được hoàn tiền 100.000 đồng vào Tài khoản. 

 Các giao dịch hợp lệ phải đáp ứng các điều kiện sau: 

 Giao dịch sử dụng Thẻ để thanh toán mua sắm online hoặc cà Thẻ bằng máy POS, không 

áp dụng cho giao dịch rút tiền mặt tại máy ATM. 

 Giá trị mỗi giao dịch tối thiểu 100.000 đồng.  

 Giao dịch phải được thực hiện trong thời gian khuyến mại. 

 Chương trình sẽ kết thúc sớm sau khi thông báo với Sở Công Thương trong trường hợp giải 

thưởng đã được trao hết trước hạn. 

 

10.2 Cách thức trao thưởng:  

Hoàn tiền trực tiếp vào Tài khoản khách hàng đã đăng ký.  

 

10.3 Thời hạn kết thúc trao thưởng: 30/09/2020  



 
 

 

10.4 Trách nhiệm của khách hàng trúng thưởng đối với chi phí phát sinh khi nhận thưởng, 

thuế thu nhập không thường xuyên: 

Khách hàng trúng thưởng cam kết: 

 Tự nộp thuế thu nhập không thường xuyên (nếu có) theo quy định của pháp luật hiện hành; 

 HLBVN có thể sử dụng thông tin, hình ảnh của Khách hàng để làm thông báo trúng thưởng 

của Chương Trình Khuyến Mại (nếu có) và cho mục đích quảng cáo mà không cần trả phí 

sau khi có sự đồng thuận của khách hàng. 

 Khách hàng trúng thưởng phải chịu các chi phí khác phát sinh liên quan đến việc nhận 

thưởng của mình (nếu có). 

 Việc mở Thẻ phải tuân theo Điều Khoản và Điều kiện dành cho Thẻ Visa Ghi nợ của 

HLBVN và các sửa đổi, bổ sung trong từng thời kỳ. 

 

10.6 Ghi chú khác: 

 Đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến chương trình khuyến 

mại: Trung tâm hỗ trợ khách hàng: 1900633068 

 Thời hạn giải quyết khiếu nại chương trình khuyến mại: 30 ngày kể từ ngày kết thúc trao 

thưởng. 

 HLBVN có toàn quyền từ chối trao giải thưởng cho bất kỳ Khách hàng trúng thưởng hợp lệ 

nào mà HLBVN 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. 

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

mại khác (nếu có) của HLBVN. 

HLBVN cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về chương trình khuyến mại trên 

theo quy định của pháp luật hiện hành. 

 

 

 

 

 

 

 


