
THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI

1. Tên chương trình khuyến mại: Mừng bạn mới! Shopee 50K cùng Thẻ Ghi nợ Hong Leong

(“Chương Trình Khuyến Mại”).

2. Địa điểm thực hiện chương trình khuyến mại: TP. Hồ Chí Minh & Hà Nội.

3. Hình thức khuyến mại: Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch
vụ.

4. Thời gian khuyến mại: Từ 23/7/2021 đến 24/9/2021 (“Thời Gian Chương Trình”).

5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Thẻ Ghi nợ Hong Leong (“Thẻ”).

6. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Mã voucher điện tử (“E-voucher”) có giá trị quy đổi 50.000
VNĐ tại ứng dụng di động thương mại điện tử Shopee (“Ứng dụng Shopee”).

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

- Khách hàng mới của Ngân hàng Hong Leong Việt Nam (“HLBVN”) tại điều 10 dưới đây.

- Không áp dụng cho hình thức lần đầu mở Thẻ tại quầy hoặc tài khoản được gắn mã nhân viên kinh
doanh thẻ trên hệ thống dữ liệu của HLBVN.

- Không áp dụng cho khách hàng hiện tại và nhân viên của HLBVN.

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

- Nội dung giải thưởng: Khi đáp ứng thể lệ của Chương Trình Khuyến Mãi, khách hàng sẽ được tặng
1 E-voucher có giá trị 50.000 VNĐ để mua hàng trên Ứng dụng Shopee.

- Giá trị mỗi giải: 50.000 VNĐ.

- Số lượng E-voucher: 1.000.

9. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: 50.000 VNĐ x 1.000 mã = 50.000.000 VNĐ

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

- Điều kiện để để được tham gia Chương Trình Khuyến Mại:

▪ Là khách hàng mới (chưa có mã khách hàng tại HLBVN).

▪ Đang sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội.

▪ Khách hàng đăng ký mở thẻ mới trên trang: https://shopee.vn/m/mo-the-hongleongbank

- Thời gian, cách thức trao thưởng:

▪ E-voucher sẽ được gửi cho Khách hàng thông qua địa chỉ email được sử dụng để đăng ký mở
Thẻ vào ngày 15/9/2021 và 15/10/2021.

- Các quy định khác:

▪ Chương trình không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mại khác của HLBVN.
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▪ Khách hàng không thỏa Điều kiện Khuyến mại sẽ chỉ nhận được Thẻ Ghi nợ Hong Leong.

▪ Việc mở Thẻ Visa Ghi nợ Hong Leong phải tuân theo Điều Khoản và Điều kiện của HLBVN
về tài khoản, thẻ 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.

▪ 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.

▪ Khách hàng tuân thủ các điều kiện, điều khoản trên E-voucher cũng như quy định của Ứng
dụng Shopee.

▪ Thời hạn sử dụng E-voucher: 02 tháng kể từ ngày nhận được E-voucher

▪ HLBVN không chịu trách nhiệm trong trường hợp Khách hàng không nhận được E-voucher
do hệ thống dữ liệu không ghi nhận liên kết khách hàng từ Shopee hoặc email đã đăng ký
không hợp lệ/ không có thực hoặc xảy ra bất kỳ sự cố từ email đã đăng ký mà không thể
nhận E-voucher từ HLBVN

▪ HLBVN có quyền quyết định kết quả cuối cùng, 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
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