THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH

XÁC NHẬN VÀ CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG

1. Thời gian và địa điểm thực hiện chương trình:

Bằng việc ký vào hồ sơ đăng ký nhận quà tặng của chương trình, tôi xác nhận
và đồng ý như sau:

Chương trình khuyến mãi được áp dụng tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 01/11/2018 đến hết ngày
30/04/2019.
2. Đối tượng áp dụng:
Khách hàng mới của CIMB Việt Nam tham gia mở tài khoản tiết kiệm trong thời gian thực hiện chương trình và thỏa
mãn điều kiện về số tiền gửi tiết kiệm tối thiểu theo quy định bởi điều 4.

1. Tôi đã đọc, hiểu và chấp nhận bị ràng buộc bởi các điều kiện và điều khoản
của chương trình, cũng như các điều kiện và điều khoản chung khi giao dịch
với Ngân hàng TNHH MTV CIMB Việt Nam, các điều kiện và điều khoản
áp dụng đối với sản phẩm tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại Ngân hàng TNHH
MTV CIMB Việt Nam.

3. Sản phẩm và loại tiền tệ áp dụng

2. Tôi đồng ý nhận quà tặng của chương trình như sau:

Chương trình áp dụng trên tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn bằng VNĐ.

Quà tặng
Phiếu mua hàng trị giá VND1.000.000

4. Cơ cấu chương trình
Quà tặng

Giá trị quà tặng (VND)

500.000.000

Kỳ hạn
gửi tối thiểu (tháng)
6

Phiếu mua hàng

1.000.000

1.000.000.000

3

Phiếu mua hàng

1.000.000

Nhóm

Số tiền gửi tiết kiệm tối thiểu (VND)

A
B

Nhóm A: khách hàng mới của CIMB VN và là khách hàng VIP từ HSBC, Citi, Shinhan, Standard Chartered, Hong
Leong, UOB (được xác định bằng thẻ ghi nợ/ tín dụng VIP hoặc bảng sao kê ngân hàng hiển thị số dư tiền gửi là 1 tỉ
đồng) và có số dư tiền gửi tối thiểu đạt yêu cầu theo cơ cấu quà tặng. Ngoài quà tặng theo chương trình, khách hàng
nhóm A sẽ được tham gia thành viên của CIMB Preferred trong vòng 12 tháng.

Số lượng

3. Tôi đồng ý cho phép Ngân hàng sử dụng thông tin cá nhân của tôi bao gồm
danh tính, quốc tịch và hình ảnh khi được yêu cầu nhằm đảm bảo tính chân
thật và minh bạch của chương trình.

Nhóm B: khách hàng mới của CIMB VN có số dư tiền gửi tối thiểu đạt yêu cầu theo cơ cấu quà tặng
5. Điều khoản và điều kiện áp dụng:
5.1. Danh sách Khách hàng được nhận quà tặng sẽ được tổng kết vào ngày cuối cùng của mỗi tháng trong thời gian
thực hiện chương trình và quà tặng sẽ được giao đến cho Khách hàng trước hoặc vào ngày cuối cùng của tháng tiếp
theo.
5.2. Khách hàng mới là khách hàng mở tài khoản cá nhân với CIMB Việt Nam trong thời gian thực hiện chương
trình. Những khách hàng vừa đóng tài khoản, bao gồm tài khoản cá nhân đứng tên riêng hoặc tài khoản chung với
một cá nhân khác, trong vòng 12 tháng kể từ ngày mở lại tài khoản theo chương trình này không đủ điều kiện tham
gia chương trình.
5.3. Mỗi Khách hàng chỉ được nhận tối đa một quà tặng theo chương trình này.
5.4. Khách hàng có quyền từ chối nhận quà của chương trình.

Chữ ký của khách hàng

Ngày/tháng/năm

5.5. Quà tặng không có giá trị chuyển nhượng, chuyển đổi trừ trường hợp được quy định tại điều 5.12. Ngân hàng
không áp dụng chính sách quy đổi quà tặng thành tiền mặt.
5.6. Đối với những khách hàng hiện hữu của CIMB, khách hàng có thể trở thành thành viên của CIMB Preferred
trong vòng 12 tháng nếu khách hàng đã là Khách hàng VIP tại HSBC, Citi Bank, Shinhan Bank, Standard Chartered,
Hong Leong, hoặc UOB và đạt điều kiện tiền gửi tiết kiệm tối thiểu là VNĐ 500.000.000 (hoặc USD 25.000); tuy
nhiên khách hàng không đủ điều kiện để được tặng Phiếu mua hàng theo cơ cấu của chương trình.
5.7. Đối với khách hàng nhóm A và khách hàng tham gia thành viên CIMB Preferred theo điều 5.6, sau 12 tháng
tham gia thành viên, khách hàng cần phải duy trì số dư tối thiểu được quy định trong Điều khoản và Điều kiện của
CIMB Preferred để duy trì tư cách thành viên CIMB Preferred.
5.8. Nếu khách hàng không duy trì số dư tối thiểu theo quy định tại điều 5.6 và 5.7, Ngân hàng có quyền tạm ngưng,
chấm dứt hoặc đình chỉ tư cách thành viên CIMB Preferred của Khách hàng và lập tức ngừng các dịch vụ, đặc quyền
đi kèm với tư cách thành viên.
5.9. Khách hàng tham gia chương trình đồng thời phải tuân thủ theo các điều kiện và điều khoản chung khi thực hiện
giao dịch với Ngân hàng và các điều kiện, điều khoản đang áp dụng cho sản phẩm tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại
Ngân hàng TNHH MTV CIMB Việt Nam.
5.10. Trong trường hợp khách hàng không cung cấp đầy đủ thông tin, thông tin không hợp lệ, không rõ ràng hoặc vi
phạm bất kỳ điều kiện và điều khoản của chương trình này hoặc vi phạm các điều kiện và điều khoản chung khi giao
dịch với Ngân hàng, vi phạm các điều kiện và điều khoản đang áp dụng cho sản phẩm tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn
tại Ngân hàng, Ngân hàng có quyền từ chối áp dụng chương trình và từ chối cung cấp sản phẩm, dịch vụ khuyến mại,
tặng thưởng cho khách hàng.
5.11. Khách hàng có nghĩa vụ thanh toán các khoản thuế, phí phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng quà tặng
theo quy định của pháp luật hiện hành.
5.12. Ngân hàng bảo lưu quyền điều chỉnh nội dung chương trình hoặc thay đổi quà tặng bằng một quà tặng khác có
giá trị tương đương phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
5.13. Nhằm đảm bảo tính minh bạch và chân thật của chương trình, khách hàng đồng ý rằng Ngân hàng có quyền
công bố số lượng giải thưởng, danh tính, quốc tịch và hình ảnh khách hàng khi được yêu cầu.
5.14. Ngân hàng không phải là nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ tặng thưởng và không chịu trách nhiệm về các khiếu
nại hay thắc mắc liên quan đến chất lượng sản phẩm và dịch vụ tặng thưởng. Trong trường hợp khách hàng có bất kỳ
thắc mắc, khiếu nại hay bất cứ vấn đề liên quan đến sản phẩm và dịch vụ tặng thưởng, khách hàng vui lòng liên hệ
trực tiếp với nhà cung cấp theo các điều kiện và điều khoản thỏa thuận giữa khách hàng và nhà cung cấp.
5.15. Các điều kiện và điều khoản này được lập thành hai ngôn ngữ: Tiếng Việt và Tiếng Anh. Trong trường hợp có
sự khác biệt hoặc mâu thuẫn giữa hai ngôn ngữ, bản Tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
5.16. Tất cả các điều kiện và điều khoản quy định trong chương trình này và các điều kiện, điều khoản chung khi
giao dịch với Ngân hàng, các điều kiện, điều khoản đối với sản phẩm tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn, trong trường hợp
có sự thay đổi, bổ sung, thay thế sẽ được áp dụng.
5.17. Bằng việc tham gia chương trình khuyến mại này, khách hàng mặc định chấp thuận tất cả các Điều khoản và
điều kiện của chương trình được liệt kê trên đây và Điều khoản và điều kiện của CIMB Preferred.

(Họ và tên)

XÁC NHẬN CỦA NGÂN HÀNG

Chữ ký giao dịch viên

Chữ ký kiểm soát viên

(Họ và tên)

(Họ và tên)

