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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH
1. Tên chương trình: Giao dịch Online – Lộc Xuân Phát Tài
2. Thời gian triển khai chương trình: Từ ngày 05/02/2019 đến ngày 14/02/2019.
3. Dịch vụ khuyến mại: Dịch vụ kênh ngân hàng điện tử gồm các giao dịch tài chính thực
hiện trên kênh Internet Banking và Mobile Banking.
4. Phạm vi triển khai: Trên toàn hệ thống HDBank.
5. Hình thức khuyến mại: Tặng tiền vào tài khoản thanh toán của Khách hàng.
6. Khách hàng của chương trình khuyến mại (Đối tượng hưởng khuyến mại):
Khách hàng cá nhân đang sử dụng kênh ngân hàng điện tử eBanking HDBank (Internet
Banking & Mobile Banking) phát sinh giao dịch tài chính thành công trong thời gian quy
định của chương trình theo thể lệ ở mục 7.a của thông báo này.
7. Điều kiện xét thưởng và trao thưởng
a. Điều kiện chung:
- Giao dịch tài chính hợp lệ: là các giao dịch tài chính thành công có giá trị tối thiểu
là 100.000 đồng được thực hiện từ 00h00p ngày 05/02/2019 đến 23h59p ngày
14/02/2019.
- Danh sách các loại giao dịch được áp dụng trong chương trình:
+ Chuyển khoản trong HDBank
+ Chuyển khoản ngoài HDBank;
+ Chuyển tiền nhanh qua thẻ/tài khoản;
+ Chuyển khoản định kỳ trong/ngoài HDBank;
+ Chuyển tiền nhận bằng CMND;
+ Nạp Topup điện thoại.
+ Thanh toán hóa đơn(cước thuê bao cố định, thuê bao di động trả sau, truyền
hình cáp, internet);
+ Thanh toán tiền điện, tiền nước;
+ Thanh toán vé máy bay.
Lưu ý: Chương trình KHÔNG áp dụng đối với các loại giao dịch chuyển khoản trong
HDBank cùng mã CIF, gửi tiết kiệm online, tiết kiệm bảo ngân, tiết kiệm gửi góp linh
hoạt, thanh toán thẻ tín dụng.
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b. Nội dung các giải thưởng
STT

Nội dung giải
thưởng

Điều kiện nhận thưởng
- Lì xì 39.393 đồng cho 2019 giao dịch hợp lệ đầu tiên trong
chương trình.

v Giải Lộc
Xuân
1

Lì xì 39.393
đồng cho 2019
giao dịch thực
hiện thành công
đầu tiên trong
chương trình.

v Giải Thần
Tài

2

- Mỗi KH (Mã CIF) được nhận ưu đãi 1 lần trong suốt chương
trình.
- KH may mắn thỏa điều kiện sẽ nhận được thông báo chúc mừng
trúng giải qua tin nhắn tới số điện thoại đăng kí nhận mã OTP
(hoặc số điện thoại đăng kí mở CIF đối với KH xác thực bằng
Token) ngay khi hoàn tất giao dịch.
- Do số lượng có hạn nên giải thưởng có thể kết thúc sớm trước
hạn mà HDBank không cần phải thông báo trước tới Khách
hàng.
- Áp dụng cho 10 KH có số lượng giao dịch hợp lệ nhiều nhất
trong chương trình (tối thiểu 05 giao dịch). Mỗi KH (mã CIF)
được nhận tối đa 01 giải thưởng trong suốt chương trình.

Lì xì 393.939 - Trường hợp xét giải nếu có > 10 KH có số lượng giao dịch bằng
đồng cho 10
nhau, thì KH nào có tổng doanh số giao dịch cao hơn sẽ được
KH có tổng
ghi nhận đạt giải thưởng. Nếu có > 10 KH có cùng doanh số và
số lượng giao
số lượng cao nhất bằng nhau, KH nào có thời gian đạt số lượng
dịch hợp lệ
giao dịch cao nhất sớm hơn sẽ được nhận thưởng.
nhiều nhất
- HDBank sẽ thống kê số lượng giao dịch của KH để xét thưởng
vào cuối
dựa trên mã CIF.
chương trình.
- Giải thưởng này không áp dụng cho đối tượng KH là CBNV của
HDBank.
- Áp dụng cho 10 KH có tổng doanh số giao dịch hợp lệ cao
nhất trong chương trình (tối thiểu 2 triệu đồng).

3

v Giải Lộc
Phát

- Mỗi KH (mã CIF) được nhận tối đa 01 giải thưởng trong suốt
chương trình.

Lì xì 686.868
đồng cho 10
KH có tổng
doanh số giao
dịch hợp lệ cao
nhất vào cuối
chương trình.

- Trường hợp xét giải nếu có > 10 KH có tổng doanh số dịch bằng
nhau, thì KH nào có số lượng giao dịch nhiều hơn sẽ được ghi
nhận đạt giải thưởng. Nếu có > 10 KH có cùng doanh số và số
lượng cao nhất bằng nhau, KH nào có thời gian đạt doanh số
giao dịch cao nhất sớm hơn sẽ được nhận thưởng.
- HDBank sẽ tổng hợp doanh số giao dịch của KH để xét thưởng
dựa trên mã CIF.
- Giải thưởng này không áp dụng cho đối tượng KH là CBNV của
HDBank.
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c. Quy định chung:
- Mỗi Khách hàng (Mã CIF) chỉ được hưởng khuyến mãi 1 lần/hạng mục giải
thưởng
- Mỗi Khách hàng (mã CIF) được nhận tối đa cả 3 hạng mục giải thưởng nếu đủ
điều kiện.
d. Cách thức và thời gian trao thưởng:
- Danh sách Khách hàng trúng thưởng sẽ được cập nhật và đăng tải trên website
www.hdbank.com.vn của HDBank sau 2 ngày làm việc của ngân hàng từ ngày kết
thúc chương trình.
- Quà tặng được trao cho Khách hàng bằng hình thức chuyển khoản trong vòng 20
ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày kết thúc chương trình.
- HDBank được toàn quyền sử dụng thông tin, hình ảnh của khách hàng trúng giải
vào mục đích truyền thông, quảng bá của HDBank mà không phải trả thêm bất kỳ
chi phí nào.
- Bằng việc tham gia chương trình này, KH đồng ý với tất cả các điều khoản, điều
kiện được liệt kê theo thể lệ này và các điều khoản, điều kiện quy định về giao
dịch trên eBanking của HDBank.
8. Giải đáp thắc măc về chương trình khuyến mại.
Mọi thắc mắc liên quan tới chương trình khuyến mại, Khách hàng vui lòng liên hệ
theo thông tin sau để được hướng dẫn, giải đáp:
Ngân Hàng TMCP Phát Triển TP.Hồ Chí Minh ( HDBank)
Tòa nhà HDTower, Số 25Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1,
TP.HCM
Hotline : 19006060

