THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH
1. Thời gian và địa điểm thực hiện chương trình:
Chương trình khuyến mãi được áp dụng tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Thời gian tham gia thành viên từ ngày 01/01/2018 đến hết ngày 30/06/2019.
Thời gian xét duyệt để trao thưởng kéo dài đến 30/06/2020.
2. Đối tượng áp dụng:
Chương trình Khách hàng thân thiết được áp dụng cho tất cả các Khách hàng là hội viên của CIMB Preferred cho đến ngày 30/06/2019 và thỏa mãn những điều kiện được liệt kê trong khoản 4 và 5.
3. Sản phẩm và loại tiền tệ áp dụng:
Tổng số dư tài khoản thanh toán và tiền gửi tiết kiệm có thời hạn, bằng Việt Nam đồng và đô la Mỹ.
4. Cơ cấu giải thưởng:
Hạng

Tổng số dư tài khoản (VNĐ)

1

Từ 30 tỷ đồng trở lên

2

Từ 15 tỷ đồng đến 29.99 tỷ đồng

3

Từ 3 tỷ đồng đến 14.99 tỷ đồng

4

Từ 1 tỷ đồng đến 2.99 tỷ đồng

Giải thưởng
Bảo hiểm bệnh ung thư & gói khám sức khỏe
VIP
Bảo hiểm bệnh ung thư & gói khám sức khỏe
VIP
Bảo hiểm bệnh ung thư & gói khám sức khỏe
VIP
Gói bảo hiểm bệnh ung thư

Giá trị giải thưởng (VNĐ)
25.000.000
12.000.000
3.000.000
Giá trị bảo hiểm lên đến 100.000.000

5. Điều khoản và điều kiện:
5.1. Mỗi Khách hàng chỉ được nhận tối đa 01 quà tặng theo chương trình này.
5.2. Để tham gia xét duyệt và trao thưởng, Khách hàng phải duy trì số dư tối thiểu và tư cách thành viên CIMB Preferred theo quy định trong Điều khoản và điều kiện áp dụng của CIMB Preferred
trong suốt thời gian từ khi bắt đầu tham gia thành viên đến khi hoàn thành việc xét duyệt xếp hạng và trao thưởng.
5.3. Tổng số dư tài khoản được sử dụng để xét duyệt xếp hạng và trao thưởng của khách hàng là trung bình số dư hàng tháng của 12 tháng liên tiếp, được tính từ ngày khách hàng đủ điều kiện tham
gia thành viên CIMB Preferred. Tuy nhiên, ngân hàng có quyền thay đổi hoặc sửa đổi các điều kiện liên quan đến tổng số dư và phương pháp tính toán miễn là thay đổi đó được thông báo trước cho
Khách hàng.
5.4. Ngân hàng sẽ tiến hành xét duyệt cho chương trình Khách hàng thân thiết 6 tháng một lần bắt đầu từ tháng 6 năm 2019, tức là vào các thời điểm tháng 6/ 2019, tháng 12/ 2019, tháng 6/ 2020,
công bố danh sách Khách hàng đủ điều kiện tham gia chương trình và tiến hành trao thưởng. Ngân hàng bảo lưu quyền thay đổi thời gian xem xét này.
5.5. Phần thưởng theo chương trình này có giá trị để sử dụng trong vòng 6 tháng kể từ ngày danh sách khách hàng đủ điều kiện tham gia chương trình được công bố.,
5.6. Ngân hàng có quyền lựa chọn, thay đổi và thêm các Nhà cung cấp để thực hiện gói kiểm tra sức khỏe cho khách hàng, miễn là giá trị gói khám sức khỏe được thực hiện là tương đương hoặc cao
hơn giá trị được chỉ định trong phần 4.
5.7. Khách hàng có quyền từ chối nhận quà của chương trình.
5.8. Quà tặng không có giá trị chuyển đổi hoặc quy đổi thành tiền mặt trừ trường hợp được quy định theo điều 5.13 và 5.14.
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. 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 trong trường hợp Khách hàng không duy trì tư cách thành
viên CIMB Preferred theo quy định tại điều 5.2.
5.12. 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.
5.13. 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.
5.14. Khi thời hạn tham gia chương trình kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2019, ngân hàng sẽ xem xét và quyết định để tiếp tục, chấm dứt, sửa đổi hoặc thay đổi chương trình Khách hàng thân thiết
khác. Trong trường hợp sửa đổi, đối với những khách hàng đã đủ điều kiện hoặc có thể đủ điều kiện cho chương trình Khách hàng thân thiết cũ nhưng chưa nhận quà tặng hoặc chưa đến hạn nhận quà
tặng, ngân hàng có quyền áp dụng chương trình mới và giải thưởng theo cơ cấu giải thưởng mới cho Khách hàng.
5.15. 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.
5.16. 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.
5.17. 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 tiềng Việt sẽ được ưu tiên áp
dụng.
5.18. 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.
5.19. Việc Khách hàng sử dụng các dịch vụ, các quyền lợi và/ hoặc các đặc quyền của CIMB Preferred sẽ được coi là sự đồng thuận của Khách hàng với các Điều khoản và Điều kiện của CIMB
Preferred và các Điều khoản và Điều kiện của chương trình Khách hàng thân thiết này. Khách hàng có thể xem danh sách đầy đủ các Điều khoản và Điều kiện áp dụng cũng như các thông tin về dịch
vụ, lợi ích và/ hoặc đặc quyền của Thành viên CIMB Preferred tại trang web của Ngân hàng tại www.cimbbank.com.vn.

