
 
 
 
 
 

 
Điều khoản và điều kiện Chương trình “Nhận phiếu quà tặng mua hàng và du lịch khi giới 
thiệu Khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ” 
 
Chương trình “Nhận phiếu quà tặng và du lịch khi giới thiệu Khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ” (“Chương trình”) áp 
dụng cho khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ của Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam) (“Ngân hàng”) 
với điều khoản và điều kiện áp dụng như sau: 
 
1. Thời Gian và Địa Điểm Thực Hiện Chương trình 

Từ 01/05/2018 đến 31/07/2018, bao gồm cả hai ngày này (“Thời Gian Chương trình”): Chương Trình sẽ được áp 
dụng tại Thành Phố Hồ Chí Minh và Thành Phố Hà Nội trong suốt Thời Gian Chương Trình. 

 
2. Điều Kiện Của Khách Hàng Tham Gia Chương Trình 

Tất cả các khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ của Ngân hàng đăng ký với Ngân hàng để tham gia Chương trình 
(Sau đây được gọi chung là “Người Giới Thiệu”). 
 

3. Tham Gia Chương Trình 
Để tham gia Chương trình: 
a. Người Giới Thiệu phải đăng ký với Ngân hàng để tham gia Chương trình thông qua mẫu đơn đăng ký (“Mẫu 

Đơn Đăng Ký Người Giới Thiệu”) được cung cấp bởi Ngân hàng. Người Giới Thiệu phải ký vào mẫu đơn và nộp 
lại cho Ngân hàng để tham gia Chương Trình và; 

b. Người Giới Thiệu phải cung cấp cho Ngân hàng thông tin liên lạc đầy đủ và chính xác thông qua mẫu đơn giới 
thiệu khách hàng (“Mẫu Đơn Giới Thiệu”) theo mẫu của Ngân hàng. Để đạt điều kiện Chương Trình, Mẫu Đơn 
Giới thiệu phải được nộp cho Ngân hàng không muộn hơn ngày 31/07/2018. 

 
4. Thể Lệ Chương Trình 

Trong thời gian diễn ra Chương Trình, khi Người Giới Thiệu giới thiệu khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ mới 
(Sau đây được gọi là “Người Được Giới Thiệu”) cho Ngân hàng và Người Được Giới Thiệu thỏa mãn các tiêu chí sau 
đây, Người Giới Thiệu sẽ nhận được phiếu quà tặng mua hàng và du lịch có giá trị như sau. 
a. Người Được Giới Thiệu phải mở thành công tài khoản doanh nghiệp tại Ngân hàng và; 
b. Người Được Giới Thiệu phải thỏa mãn ít nhất một trong số các tiêu chí sau đây trong vòng ba (03) tháng kể từ 

ngày mở tài khoản: 
b.1 Nộp Khoản Tiền Gửi Mới1 vào trong tài khoản đã mở và duy trì số dư trung bình2 của tất cả các tài khoản3 
trong một tháng: 

Giá trị Trung bình của Khoản Tiền 
Gửi Mới 

Giá trị Giải thưởng Ngày cuối cùng để tính số dư trung bình 

Từ 200 triệu VND trở lên hoặc 
khoản ngoại tệ có giá trị tương 
đương  

VND 1,000,000 30/11/2018 

 
b.2 Thực hiện giao dịch mua bán ngoại tệ (chỉ áp dụng với các giao dịch thỏa thuận) 

Khối lượng Giao dịch Giá trị Giải thưởng Ngày cuối cùng để tính khối lượng giao 
dịch 

Với mỗi 70,000 USD với giao 
dịch giữa USD và VND 

VND 2,000,000 30/11/2018 

Với mỗi 50,000 USD với giao VND 2,000,000 

                                                

1
 “Khoản Tiền Gửi Mới” có nghĩa là khoản tiền gửi không xuất phát hay có nguồn gốc từ bất kỳ một tài khoản hiện hữu nào tại Ngân 

hàng và không được rút ra và tái tục (trong trường hợp tiền gửi có kỳ hạn) trong vòng 30 ngày tính đến ngày gửi “Khoản Tiền Gửi Mới” 
theo quy định của Chương Trình. 
2
 Số dư trung bình được tính bằng tổng số dư cuối ngày (tính theo đơn vị VND) chia cho số ngày trong một tháng. 

3
 Tất cả tài khoản vãng lai và tiền gửi có kỳ hạn bằng tất cả các loại tiền tệ từ Người Được Giới Thiệu 
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dịch không phải giữa USD và 
VND  

 
b.3 Khoản vay Thế Chấp  

Số tiền Giải ngân (tỷ VND) Giá trị Giải thưởng Ngày cuối cùng để tính số tiền giải ngân 

Từ 3 đến dưới 5 VND 10,000,000 30/11/2018 

Từ 5 đến cao hơn VND 15,000,000 

 
5. Quy định nhận giải/Chi tiết Chương trình Khuyến mại 
5.1 Phiếu quà tặng sẽ được trao cho Người Giới Thiệu như các tiêu chí được miêu tả trong bảng ở Điều 4. 

5.2 Phiếu quà tặng du lịch sẽ được áp dụng cho giải thưởng có tổng giá trị từ VND 7,000,000 trở lên. 

5.3 Trong trường hợp Người Được Giới Thiệu thỏa mãn nhiều hơn một tiêu chí trong phần b của Điều 4, Người Giới 

Thiệu sẽ được nhận thưởng với tổng giá trị bằng với số tiêu chí Người Được Giới Thiệu thỏa mãn. 

5.4 Người  Giới Thiệu nhận thưởng phiếu quà tặng liên quan đến Khoản Tiền Gửi Mới  (như miêu tả ở phần b.1 – Điều 

4) sẽ không được tiếp tục nhận thưởng trong trường hợp Khoản Tiền Gửi Mới tăng thêm từ phía Người Được Giới 

Thiệu.   

5.5 Ngày giới thiệu được định nghĩa là ngày Ngân hàng nhận được chi tiết thông tin lên lạc của Người Được Giới Thiệu. 

5.6 Người Được Giới Thiệu phải cung cấp cho Ngân Hàng Giấy Xác Nhận thể hiện rõ được giới thiệu bởi Người Giới 

Thiệu để được coi là giới thiệu thành công.  

5.7 Người Giới Thiệu sẽ không được nhận thưởng nếu: 

5.7.1 Người Được Giới Thiệu là: 

a) Người Giới Thiệu 

b) Hiện tại đang là Khách hàng của Ngân hàng tại thời điểm được giới thiệu 

c) Công ty hoặc tổ chức đã đóng tài khoản với Ngân hàng trong vòng hai (02) năm trở lại đây.  

d) Không cung cấp cho Ngân hàng Giấy Xác nhận như đề cập tại điều 5.6 

5.7.2 Người Giới Thiệu đã được nhận thưởng dưới bất kỳ hình thức nào từ Ngân hàng trong các Chương 

Trình khuyến mại khác cho việc giới thiệu cùng một Người Được Giới Thiệu cho Ngân hàng. 

5.5 Nếu một khách hàng mới được giới thiệu bởi nhiều Người Giới Thiệu, và Người Được Giới Thiệu thỏa mãn các tiêu 

chí tại Điều 4, quà tặng sẽ được trao cho Người Giới Thiệu đầu tiên gửi mẫu đơn giới thiệu theo ghi nhận của Ngân 

hàng. 

5.6 Bằng việc tham gia Chương Trình này, Người Giới Thiệu đồng ý cho Ngân hàng tiết lộ danh tính của mình với 

Người Được Giới Thiệu. 

5.7 Ngân hàng có toàn quyền thông báo thông tin về những trường hợp giới thiệu thành công cho Người Giới Thiệu 

nhằm phục vụ cho mục đích trao thưởng.  

5.8 Ngân hàng không chịu trách nhiệm cho chất lượng/điều kiện của sản phẩm và dịch vụ cung cấp bằng phiếu quà 

tặng. Bất kỳ tranh chấp nào về chất lượng/điều kiện của sản phẩm và dịch vụ sẽ được giải quyết trực tiếp giữa 

Người Giới Thiệu và nhà cung cấp sản phẩm/dịch vụ. 

5.9 Giải thưởng không có chức năng hoàn lại và không thể quy đổi bằng tiền mặt hoặc những vật phẩm quà tặng khác 

từ Ngân hàng. 

5.10 Ngân hàng có toàn quyền quyết định Người Giới Thiệu và/hoặc Người Được Giới Thiệu thỏa mãn tất cả yêu cầu để 

được nhận thưởng cho Chương Trình này. 

5.11 Chương Trình không áp dụng trong trường hợp Người Được Giới Thiệu không phải khách hàng doanh nghiệp vừa 

và nhỏ theo định nghĩa bởi Ngân hàng. 

5.12 Bản Điều Khoản và Điều Kiện của chương trình này được lập trên Tiếng Anh và Tiếng Việt. Trong trường hợp có 

tranh chấp, bản Tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng. 

5.13 Tất cả các Điều khoản và Điều kiện Tiêu chuẩn và các Điều khoản, Điều 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 thời điểm) sẽ được áp dụngi. 

5.14 Bằng việc tham gia Chương Trình, Khách Hàng mặc định chấp nhận toàn bộ Điều kiện và Điều khoản của Chương 

Trình. 
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Ban hành bởi Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Bank  
 

 

                                                

 


