
 
 
 
 
 

 
Điều Khoản và Điều Kiện của Chương Trình  
“Nhận phiếu mua hàng khi gửi tiền tại Ngân hàng Standard Chartered Việt nam 
vào tháng 3 & 4 năm 2018” 
 
Chương trình “Nhận phiếu mua hàng khi gửi tiền tại Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam vào tháng 3 & 4 năm 2018” 
(“Chương Trình”) áp dụng cho các khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ của Ngân hàng TNHH Một Thành Viên  t n  r  
Ch rt r   (  ệt   m) (“ g n   ng”) như sau: 
 
1. Thời Gian & Địa Điểm Thực Hiện Chương Trình 

Từ ngày 01/03/2018 đến hết ngày 30/04/2018, bao gồm cả hai (02) 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 gửi tiền và hưởng lãi suất tiền gửi do Ngân Hàng công bố tại thời 
đ ểm gửi tiền. (  u đ y được gọi chung là “Khách Hàng”). 

 
3. Sản Phẩm & Loại tiền tệ áp dụng 

Sản phẩm: Tiền gửi – bao gồm Tiền gửi không kỳ hạn và Tiền gửi có kỳ hạn. 
Tiền tệ áp dụng: VND, EUR & SGD 

 
4. Thể Lệ Của Chương Trình 

Trong thời gian diễn ra Chương Trình, Khách Hàng khi có số  ư trung bình* của tất cả tài khoản (bao gồm tiền gửi 
vãng lai và tiền gửi có kỳ hạn bằng VND, EUR và SGD của cùng một pháp nh n) tăng thêm như m êu tả trong bảng 
sau sẽ nhận được phiếu mua hàng với giá trị tương ứng với số  ư trung bình tăng thêm.  
 

Giai đoạn 
Số dư trung bình tăng thêm 

 

Ưu đãi:  
Phiếu mua quà có giá 
trị 

Giai đoạn 1 
(01/3/ 2018 
đến 31/03/ 
2018) 

VND 2,3 tỷ đến dưới 4,6 tỷ 
VND 4,6 tỷ đến dưới  6,9 tỷ 
VND 6,9 tỷ và cao hơn 
 
(Số dư trung bình tăng thêm trong giai đoạn 
này được xác định bởi Số dư trung bình từ 
ngày 01/03/2018 đến 31/03/2018 so với số 
dư trung bình từ ngày 01/02/2018 đến 
28/02/2018) 

VND 1.800.000  
VND 3.600.000 
VND 5.400.000 

Giai đoạn 2 
(01/04/ 2018 
đến 30/04/ 
2018) 

VND 2,3 tỷ đến dưới 4,6 tỷ 
VND 4,6 tỷ đến dưới  6,9 tỷ 
VND 6,9 tỷ và cao hơn 
 
(Số dư trung bình tăng thêm trong giai đoạn 
này được xác định bởi Số dư trung bình từ 
ngày 01/04/2018 đến 30/04/2018 so với số 
dư trung bình từ ngày 01/03/2018 đến 
31/03/2018) 

VND 1.800.000  
VND 3.600.000 
VND 5.400.000 
 

Cả chương 
trình 

VND 6,9 tỷ đến dưới 13,8 tỷ 
VND 13,8 tỷ đến dưới 23 tỷ 
VND 23 tỷ đến dưới 27,6 tỷ 
VND 27,6 tỷ và cao hơn 
 

(Số dư trung bình tăng thêm của cả chương 

trình được xác định bởi tổng số dư trung 

bình tăng thêm của giai đoạn 1 và giai đoạn 
2) 

VND 7.500.000  
VND 13.500.000 
VND 21.000.000 
VND 25.000.000 

 
*Số  ư trung bình được tính theo công thức  ướ  đ y: 
Số  ư trung bình = Tổng số  ư cuối ngày (quy đổi sang VND) / Số ngày trong từng g    đoạn khuyến mãi 
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5. Quy định nhận giải/Chi tiết Chương trình Khuyến mại 
5.1 Phiếu mua hàng sẽ được trao cho từng Khách hàng Doanh nghiệp dựa vào phần tăng thêm của số  ư trung bình 

của tất cả các tài khoản (bao gồm tài khoản tiền gửi không kỳ hạn và tài khoản tiền gửi có kỳ hạn) như được miêu 

tả trong bảng ở Đ ều 4. 

5.2 Lãi phát sinh cho tất cả các loại tài khoản cộng với giá trị của phiếu mua hàng sẽ không vượt quá trần lãi suất huy 

động vốn đối với tài khoản tiền gửi không kỳ hạn và không có kỳ hạn th o quy định củ   g n h ng  h  nước Việt 

Nam. 

5.3 Nếu Khách Hàng đủ đ ều kiện nhận quà trong nhiều hơn một g    đoạn (bao gồm cho cả chương trình), Khách 

Hàng sẽ nhận được phiếu mua hàng có giá trị cao nhất. 

5.4 Khách Hàng có thể lựa chọn tham gia từng g    đoạn (1 tháng) hoặc cả Chương Trình (2 tháng). Đối vớ  g    đoạn 

“Cả chương trình”, Khách hàng cần thỏa mãn đ ều kiện nhận thưởng về số  ư trung bình tăng thêm cho cả hai giai 

đoạn (G    đoạn 1 & 2) để đủ đ ều kiện nhận thưởng cho g    đoạn “Cả chương trình”. 

5.5 Chương Trình n y không được kết hợp với những chương trình khuyến mạ  v  ưu đã  khác. Trong trường hợp có 

nhiều hơn một chương trình áp  ụng cho cùng loại sản phẩm, Khách Hàng có quyền áp dụng chương trình n o m  

Khách Hàng muốn tham dự 

5.5 Ngân Hàng có quyền th y đổi nội dung Chương Trình m  không báo trước trong phạm vi pháp luật hiện hành cho 

phép. 

5.6 Ngân Hàng có toàn quyền từ chối cung cấp sản phẩm và dịch vụ  ùng để khuyến mại cho bất kỳ Khách Hàng nào 

mà Ngân Hàng cho là cung cấp thông tin không hợp lệ, không rõ r ng, không đầy đủ hoặc vi phạm bất kỳ Đ ều 

khoản v  Đ ều kiện nào củ  Chương Trình. 

5.7 Bản Đ ều Khoản v  Đ ều Kiện củ  chương trình n y được lập trên Tiếng Anh và Tiếng Việt. Trong trường hợp có 

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

5.8 Tất cả các Đ ều khoản v  Đ ều kiện Tiêu chuẩn v  các Đ ều khoản, Đ ều kiện về tài khoản và sản phẩm có liên quan 

của Ngân Hàng (có thể được sử  đổi, bổ sung và/hoặc thay thế theo từng thờ  đ ểm) sẽ được áp dụng. 

5.9 Bằng việc th m g   Chương Trình, Khách   ng mặc định chấp nhận toàn bộ Đ ều kiện v  Đ ều khoản củ  Chương 

Trình. 

 
 

Ban hành bởi Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)  


