Điều Khoản và Điều Kiện của Chương Trình
“Tặng voucher 10 triệu đồng khi Vay Thế chấp nhà
Dự án Seasons Avenue”
Chương trình “Tặng voucher 10 triệu đồng khi Vay thế chấp nhà dự án Seasons Avenue” tại
Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered Việt Nam (“Chương Trình”) áp dụng
cho các khách hàng hợp lệ của Ngân hàng TNHH Một Th nh
n Standard Chartered ( ệt
Nam) (“Ng n
ng”) như sau:
1.

Thời Gian & Địa Điểm Thực Hiện Chương Trình

Từ ngày 12/12/2017 đến hết ngày 19/01/2018, bao gồm cả hai (02) ng y n y (“Thời Gian
Chương Trình”).
Địa đ ểm thực hiện Chương Trình: Thành phố Hà Nội
2.

Điều Kiện Của Khách Hàng Tham Gia Chương Trình

Khách hàng mới hoặc hiện hữu thỏa mãn các đ ều kiện của sau:
i.

Thỏa mãn các đ ều kiện của sản phẩm vay Thế chấp theo quy định
hiện hành của Ngân Hàng;

ii.

Tài sản thế chấp hoặc tài sản mua l căn hộ thuộc dự án Seasons Avenue
của Chủ Đầu Tư Cap taLand. Địa chỉ dự án: Khu đô thị mới Mỗ Lao, Quận
Đông, TP.
Nội; và
Có hồ sơ khoản vay được nộp và giải ngân sớm nhất trong Thời Gian
Chương Trình.

iii.

(sau đ y được gọ chung l “Khách

ng”)

3.
Sản phẩm áp dụng
Chương trình áp dụng đố vớ sản phẩm ay thế chấp nh (bao gồm vay thế chấp nh để
mua, x y sửa nh v cho các mục đích t u dùng khác). G á trị khoản vay v g á trị g ả ng n
lần đầu tố th ểu 200 tr ệu đồng trở l n
4.

Thể Lệ Của Chương Trình

4.1

Các Khách Hàng có khoản vay hợp lệ (theo quy định tạ Đ ều 2 & 3) được giải ngân
sớm nhất trong khoảng thời gian từ ngày bắt đầu Chương trình cho đến hết ngày
19/01/2018 sẽ được nhận quà tặng là voucher Nguyễn Kim trị g á 10.000.000đ
(mười triệu đồng). Để tránh hiểu nhầm, một (01) phần quà tặng sẽ được tặng cho
một (01) Khách Hàng (bao gồm cả ngườ đồng vay) đối với một (01) khoản giải vay
được giải ngân hợp lệ và trên một (01) tài sản thế chấp/ tài sản mua. Trong phạm vi
tổng số quà tặng cho Chương Trình, một (01) Khách hàng (bao gồm cả ngườ đồng
vay) có thể nhận nhiều voucher Nguyễn Kim vớ đ ều kiện khách hàng có nhiều

4.2

4.3

khoản vay với các tài sản thế chấp/ tài sản mua thỏa mãn các đ ều kiện của Chương
Trình.
Tổng số lượng quà tặng cho to n Chương Trình l 30 voucher v được tặng tr n cơ
sở Khách Hàng nào thỏa đ ều kiện sớm nhất sẽ được nhận voucher. Khi số lượng
voucher đã được tặng hết, Chương Trình sẽ tự động kết thúc và Ngân Hàng sẽ có
quyền từ chối tặng quà cho những Khách
ng đến sau dù vẫn thỏa các đ ều kiện
theo Chương Trình.
Ngân Hàng sẽ thông báo đến các Khách
ng đủ đ ều kiện nhận qu thông qua địa
chỉ thư tín đ ện tử hoặc số đ ện thoạ d động m Khách
ng đã đăng kí với Ngân
ng trước ngày 26/01/2018. Quà tặng sẽ được gử đến Khách
ng qua đường
bưu đ ện trao hoặc trực tiếp cho Khách Hàng.

5.

Các Quy Định Khác

5.1

Chương Trình n y không được kết hợp với những Chương trình khuyến mại quà
tặng khác, bất kể trên cùng một sản phẩm hay nhiều loại sản phẩm khác nhau.
Trong trường hợp có nhiều hơn một Chương trình áp dụng cho cùng loại sản phẩm,
Khách Hàng có quyền áp dụng Chương trình n o m Khách
ng muốn tham dự.

5.2

Ngân Hàng có quyền thay đổi nộ dung Chương Trình hoặc thay đổi quà tặng bằng
một quà tặng khác cùng giá trị trong phạm vi Pháp luật hiện hành cho phép.

5.3

Tất cả các Đ ều khoản v Đ ều kiện Chung v các Đ ều khoản, Đ ều kiện về tài
khoản và sản phẩm có liên quan của Ngân Hàng (có thể được sửa đổi, bổ sung
và/hoặc thay thế theo từng thờ đ ểm) sẽ được áp dụng.

5.4

Bản Đ ều Khoản v Đ ều Kiện của chương trình n y được lập trên Tiếng Anh và
Tiếng Việt. Trong trường hợp có tranh chấp, bản Tiếng Việt sẽ dùng ưu t n đ ều
chỉnh.

5.5

Chương trình không áp dụng cho nhân viên của Ngân Hàng.

Ban hành bở

)

Điều Khoản và Điều Kiện của Chương Trình
“Tặng voucher 10 triệu đồng khi Vay Thế chấp nhà Dự án Vista
Verde – Tháp Orchid hoặc Lotus”
Chương trình “Tặng voucher 10 triệu đồng khi Vay thế chấp nhà Dự án Vista Verde – Tháp
Orchid hoặc Lotus” tại Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)
(“Chương Trình”) áp dụng cho các khách hàng hợp lệ của Ngân hàng TNHH Một Thành
Viên Standard Chartered ( ệt Nam) (“Ng n
ng”) như sau:
1.

Thời Gian & Địa Điểm Thực Hiện Chương Trình

Từ ngày 12/12/2017 đến hết ngày 19/01/2018, bao gồm cả ha (02) ng y n y (“Thời Gian
Chương Trình”).
Địa đ ểm thực hiện Chương Trình: Th nh phố Hồ Chí Minh
2.

Điều Kiện Của Khách Hàng Tham Gia Chương Trình
Khách hàng mới hoặc hiện hữu thỏa mãn các đ ều kiện của sau:
(i)

Thỏa mãn các đ ều kiện của sản phẩm vay Thế chấp theo quy định hiện hành
của Ngân Hàng;

(ii)

Tài sản thế chấp hoặc tài sản mua của Khách
ng l căn hộ thuộc tháp
Orchid hoặc Lotus thuộc dự án Vista Verde của Chủ Đầu Tư Cap taLand. Địa
chỉ dự án: 2 Phan ăn Đáng, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP. Hồ Chí
Minh; và

(iii)

Có hồ sơ khoản vay được nộp và giải ngân sớm nhất trong Thời Gian
Chương Trình.

(sau đ y được gọ chung l “Khách
3.

ng”)

Sản phẩm áp dụng

Chương trình áp dụng đối với sản phẩm Vay thế chấp nhà (bao gồm vay thế chấp nh để
mua, xây sửa nhà và cho các mục đích t u dùng khác). Giá trị khoản vay và giá trị giải ngân
lần đầu tối thiểu 200 triệu đồng trở lên.
4.

Thể Lệ Của Chương Trình

4.1

Các Khách Hàng có khoản vay hợp lệ (theo quy định tạ Đ ều 2 & 3) được giải ngân
sớm nhất trong khoảng thời gian từ ngày bắt đầu Chương trình cho đến hết ngày
19/01/2018 sẽ được nhận quà tặng là voucher Nguyễn Kim trị g á 10.000.000đ
(mười triệu đồng). Để tránh hiểu nhầm, một (01) phần quà tặng sẽ được tặng cho
một (01) Khách Hàng (bao gồm cả ngườ đồng vay) đối với một (01) khoản giải vay
được giải ngân hợp lệ và trên một (01) tài sản thế chấp/ tài sản mua. Trong phạm vi

tổng số quà tặng cho Chương Trình, một (01) Khách hàng (bao gồm cả ngườ đồng
vay) có thể nhận nhiều voucher Nguyễn Kim vớ đ ều kiện khách hàng có nhiều
khoản vay với các tài sản thế chấp/ tài sản mua thỏa mãn các đ ều kiện của Chương
Trình.
4.2

Tổng số lượng quà tặng cho to n Chương Trình l 30 voucher v được tặng tr n cơ
sở Khách Hàng nào thỏa đ ều kiện sớm nhất sẽ được nhận voucher. Khi số lượng
voucher đã được tặng hết, Chương Trình sẽ tự động kết thúc và Ngân Hàng sẽ có
quyền từ chối tặng quà cho những Khách
ng đến sau dù vẫn thỏa các đ ều kiện
theo Chương Trình.

4.3

Ngân Hàng sẽ thông báo đến các Khách
ng đủ đ ều kiện nhận qu thông qua địa
chỉ thư tín đ ện tử hoặc số đ ện thoạ d động m Khách
ng đã đăng kí với Ngân
ng trước ngày 26/01/2018. Quà tặng sẽ được gử đến Khách
ng qua đường
bưu đ ện trao hoặc trực tiếp cho Khách Hàng.

5.

Các Quy Định Khác

5.1

Chương Trình n y không được kết hợp với những Chương trình khuyến mại quà
tặng khác, bất kể trên cùng một sản phẩm hay nhiều loại sản phẩm khác nhau.
Trong trường hợp có nhiều hơn một Chương trình áp dụng cho cùng loại sản phẩm,
Khách Hàng có quyền áp dụng Chương trình n o m Khách Hàng muốn tham dự.

5.2

Ngân Hàng có quyền thay đổi nộ dung Chương Trình hoặc thay đổi quà tặng bằng
một quà tặng khác cùng giá trị trong phạm vi Pháp luật hiện hành cho phép.

5.3

Tất cả các Đ ều khoản v Đ ều kiện Chung v các Đ ều khoản, Đ ều kiện về tài
khoản và sản phẩm có liên quan của Ngân Hàng (có thể được sửa đổi, bổ sung
và/hoặc thay thế theo từng thờ đ ểm) sẽ được áp dụng.

5.4

Bản Đ ều Khoản v Đ ều Kiện của chương trình n y được lập trên Tiếng Anh và
Tiếng Việt. Trong trường hợp có tranh chấp, bản Tiếng Việt sẽ dùng ưu t n đ ều
chỉnh.

5.5

Chương trình không áp dụng cho nhân viên của Ngân Hàng.

Ban hành bở

)

