ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Tên chương trình khuyến mại
Chương trình tặng phiếu mua hàng Big C dành cho khách hàng vay tiêu dùng tín chấp.
2. Thời gian khuyến mại
Chương trình được áp dụng từ ngày 21/11/2018 đến hết ngày 31/01/2019.
3. Sản phẩm khuyến mại
Chương trình áp dụng trên sản phẩm Vay tiêu dùng tín chấp CIMB Việt Nam.
4. Thể lệ chương trình
Tất cả các khách hàng cá nhân nộp hồ sơ vay tiêu dùng tín chấp, được duyệt và giải
ngân trong thời gian triển khai chương trình khuyến mại sẽ được tặng phiếu mua hàng
Big C với thể lệ như sau:


Tặng phiếu mua hàng Big C trị giá 1,5 triệu đồng nếu số tiền giải ngân ≥ 80
triệu đồng và < 150 triệu đồng.



Tặng phiếu mua hàng Big C trị giá 03 triệu đồng nếu số tiền giải ngân ≥ 150
triệu đồng.

5. Điều kiện và điều khoản
5.1.

Khách hàng nộp hồ sơ vay tiêu dùng tín chấp, được duyệt và giải ngân trong
thời gian triển khai chương trình khuyến mại.

5.2.

Kỳ hạn khoản vay tối thiểu là 48 tháng.

5.3.

Trong trường hợp khách hàng tất toán khoản vay trước hạn trong vòng 06
tháng kể từ khi giải ngân, tại thời điểm tất toán khoản vay khách hàng phải
hoàn trả bằng tiền với giá trị tương đương quà tặng đã nhận.

5.4.

CIMB được phép sử dụng hình ảnh, tư liệu và các thông tin liên quan đến người
trúng thưởng cho mục đích quảng cáo, khuyến mãi của CIMB và trên các
phương tiện thông tin đại chúng mà không phải trả bất cứ chi phí nào thêm
cho người nhận thưởng.

5.5.

Phí trả nợ trước hạn và các loại phí liên quan: áp dụng theo quy định của CIMB
Việt Nam theo từng thời kỳ.

5.6.

CIMB được quyền thay đổi và điều chỉnh các điều kiện, điều khoản của chương
trình trong thời gian diễn ra chương trình mà CIMB coi là hợp lý. Thể lệ mới
nhất sẽ được công bố trên website của CIMB Việt Nam tại:
www.cimbbank.com.vn.

5.7.

Khách hàng phải chịu mọi chi phí phát sinh (nếu có) liên quan đến việc nhận
quà tặng từ chương trình bao gồm nhưng không giới hạn khoản thuế thu nhập
cá nhân (nếu có).

5.8.

Khách hàng phải kiểm tra quà tặng khi giao nhận, CIMB sẽ không chịu trách
nhiệm nếu quà tặng bị hư hỏng sau khi đã giao nhận với Khách hàng.

5.9.

Sau 45 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình, CIMB sẽ không xử lý các khiếu
nại phát sinh liên quan đến chương trình khuyến mại.

5.10. Sau 45 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình, nếu khách hàng thỏa mãn điều
kiện không đến nhận quà khuyến mại hoặc CIMB với nỗ lực cố gắng cao nhất
không thể trao quà thành công cho khách hàng, khách hàng sẽ được coi là
không còn hợp lệ được nhận quà theo chương trình khuyến mại này.
5.11. Quà tặng sẽ được trao qua đích thân khách hàng hoặc người được ủy quyền
hợp pháp của khách hàng.
5.12. Quà tặng không được quy đổi ra tiền mặt hoặc giá trị khác tương đương.
5.13. CIMB có toàn quyền từ chối trao Quà tặng cho bất kỳ Khách hàng nào mà
CIMB cho là cung cấp thông tin không hợp lệ, không rõ ràng, không đầy đủ
hoặc vi phạm bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào của Chương trình.
5.14. CIMB, những công ty liên kết của CIMB, giám đốc, nhân viên và người đại diện
tương ứng của CIMB và những công ty liên kết này sẽ không chịu trách nhiệm
cho bất kỳ mất mát, thiệt hại nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở những
mất mát gián tiếp và phái sinh) hoặc bất kỳ tai nạn cá nhân nào xảy ra từ việc
tham gia vào Chương trình hoặc do việc tiếp nhận hoặc sử dụng Quà tặng,
ngoại trừ những trách nhiệm được luật pháp quy định.
5.15. Bằng việc chấp nhận hoặc sử dụng Quà tặng, Khách hàng đồng ý đảm bảo và
sẽ giữ cho CIMB, những công ty liên kết của CIMB, giám đốc, nhân viên và
người đại diện của CIMB và những công ty liên kết này không bị thiệt hại bởi
những khiếu kiện, hành động, khởi kiện, xét xử, thiệt hại, tổn thất, chi phí phát
sinh hay trách nhiệm nào dành cho CIMB, những công ty liên kết của CIMB, và
giám đốc, nhân viên và người đại diện của CIMB và những công ty liên kết này
do có liên quan đến việc tham gia vào Chương trình.
5.16. Các quà tặng không phải là sản phẩm của CIMB và không được CIMB chứng
nhận và dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng sẽ không được hiểu là CIMB xác
nhận hoặc giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ đó. Khách hàng Hợp lệ sẽ bị ràng
buộc bởi các Điều kiện và Điều khoản của nhà cung cấp sản phẩm hoặc dịch
vụ. Trong trường hợp có thắc mắc hay khiếu nại liên quan đến sản phẩm hoặc
dịch vụ, Khách hàng Hợp lệ vui lòng liên hệ trực tiếp 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 sẽ ưu tiên áp dụng các điều kiện và điều khoản bằng Tiếng Việt.

5.18. Bằng việc tham gia Chương trình Khuyến mại này, Khách Hàng đồng ý và chấp
thuận tất cả các Điều Khoản và Điều Kiện của Chương trình Khuyến mại được
liệt kê trên đây và chính sách của CIMB.

XÁC NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG
Tôi xác nhận đã nhận được đầy đủ quà tặng của chương trình khuyến mãi từ CIMB

Ngày...… tháng…… năm 201....
(ký và ghi rõ họ tên)

