THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
(Kèm theo công văn số 1796 ngày 22/10/2020 của Ngân hàng ABBANK)
1. Tên chương trình khuyến mại: “Nhận tiền WU – Vui hơn Tết”
2. Thời gian khuyến mại: từ ngày 01/12/2020 đến hết ngày 31/01/2021 (hoặc kết thúc sớm khi hết
thẻ cào).
3. Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại
Mỗi giao dịch nhận tiền thành công qua hệ thống Western Union (WU), KH sẽ được cấp phát 01
thẻ cào may mắn.
4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Các đơn vị kinh doanh (ĐVKD) và Đại lý phụ WU của
ABBANK trên toàn hệ thống tại Việt Nam.
5. Hình thức khuyến mại: Cào may mắn trúng 100%.
6. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại): Tất cả các
khách hàng cá nhân (KHCN) có đủ năng lực hành vi – pháp luật dân sự, thực hiện giao dịch nhận
tiền qua hệ thống Western Union thỏa điều kiện thể lệ chương trình.
7. Cơ cấu giải thưởng:
Tổng giá trị giải thưởng bao gồm 1.500 giải theo cơ cấu cụ thể như sau:
Cơ cấu giải thưởng

STT

Số lượng

1

Vali kéo

30

2

Balo du lịch

70

3

Nón bảo hiểm

100

4

Ví bảo vệ hộ chiếu

100

5

Phiếu giảm giá 100% phí chuyển tiền quốc tế, tối đa 200.000 đồng

100

6

Phiếu giảm giá 70% phí chuyển tiền quốc tế, tối đa 100.000 đồng

500

7

Phiếu giảm giá 50% phí chuyển tiền quốc tế, tối đa 50.000 đồng

600

Tổng cộng

1,500

- Tổng giá trị giải thưởng là 149.000.000VND (Một trăm bốn mươi chín triệu đồng chẵn).
- Giá trị giải thưởng trên đã bao gồm VAT.
- Giải thưởng không được quy đổi thành tiền mặt.
8. Nội dung chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại
8.1 Điều kiện, cách thức, thủ tục khách hàng phải thực hiện để tham gia chương trình khuyến
mại:
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Trong thời gian khuyến mại từ ngày 01/12/2020 đến hết ngày 31/01/2021, KH sẽ được nhân
viên ABBANK tặng 01 thẻ cào may mắn ngay sau khi thực hiện thành công giao dịch nhận tiền
qua dịch vụ WU với tỷ lệ trúng thưởng như sau:

-

Số thẻ
trúng
30

Cơ cấu giải thưởng
Vali kéo ABBANK 20 inches
Balo du lịch ABBANK

70

Nón bảo hiểm ABBANK

100

Vỏ bảo vệ hộ chiếu

100

Phiếu giảm giá 100% phí chuyển tiền quốc tế, tối đa 200.000 đồng

100

Phiếu giảm giá 70% phí chuyển tiền quốc tế, tối đa 100.000 đồng

500

Phiếu giảm giá 50% phí chuyển tiền quốc tế, tối đa 50.000 đồng

600
Tổng cộng

-

1.500

Lưu ý: KH có càng nhiều mã giao dịch nhận tiền WU thành công sẽ nhận được càng nhiều thẻ
cào từ ABBANK.
KH tham gia mỗi giao dịch nhận tiền của WU sẽ được nhận thẻ cào của ABBANK tương ứng
với từng mã giao dịch chuyển tiền thành công.
Thẻ cào sẽ gồm 2 phần: Phần cào trúng thưởng (dành cho KH) và Phần không cào (để Ngân
hàng quản lý).
Thẻ cào trúng thưởng hợp lệ phải là thẻ có: phần không cào còn nguyên vẹn, không bị trầy
xước; phần chữ trúng trưởng không bị tẩy xoá, thay đổi.
Tổng số thẻ cào ABBANK phát hành trong chương trình này là 1.500 thẻ. Trong đó tỷ lệ trúng
thưởng là 100%.

8.2 Thời gian, cách thức phát hành bằng chứng xác định trúng thưởng

+
+
+
+
+
+
+


Thẻ cào trúng thưởng là thẻ có các yếu tố sau:
Phần cào được quy định như sau:
KH cào thấy dòng chữ “Trúng Vali kéo” sẽ trúng thưởng Vali kéo.
KH cào thấy dòng chữ “Trúng Balo du lịch” sẽ trúng thưởng Balo du lịch.
KH cào thấy dòng chữ “Trúng Ví hộ chiếu” sẽ trúng thưởng Ví bảo vệ hộ chiếu.
KH cào thấy dòng chữ “Trúng Nón bảo hiểm” sẽ trúng thưởng Nón bảo hiểm.
KH cào thấy dòng chữ “Trúng Phiếu giảm giá 100%” sẽ trúng thưởng Phiếu giảm giá 100%
phí chuyển tiền quốc tế, tối đa 200.000 đồng.
KH cào thấy dòng chữ “Trúng Phiếu giảm giá 70%” sẽ trúng thưởng Phiếu giảm giá 70% phí
chuyển tiền quốc tế, tối đa 100.000 đồng.
KH cào thấy dòng chữ “Trúng Phiếu giảm giá 50%” sẽ trúng thưởng Phiếu giảm giá 50% phí
chuyển tiền quốc tế, tối đa 50.000 đồng.
Và phần kiểm soát không cào còn nguyên vẹn được in trên thẻ cào.

8.3 Địa điểm và cách thức xác định trúng thưởng
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- KH có thể nhận thưởng tại tất cả các điểm giao dịch WU tại ABBANK và Đại lý phụ của
ABBANK.
- Khi đến nhận thưởng, KH trúng thưởng phải xuất trình bản chính giấy tờ tuỳ thân (Chứng minh
nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu) còn thời hạn hiệu lực và bản chính thẻ cào
trúng thưởng.
- KH phải ký xác nhận vào danh sách KH đã nhận giải thưởng thẻ cào theo mẫu Biên bản trao
giải thưởng KH do ABBANK quy định.
- Biên bản trao giải thưởng sẽ được lập thành văn bản và có xác nhận của KH và ABBANK.
- ABBANK sẽ thu lại thẻ cào trúng thưởng. Căn cứ phần cào và phần không cào của thẻ cào để
xác nhận tính chính xác của thẻ cào và trao giải cho KH.
- Khách hàng trúng thưởng phải làm thủ tục nhận thưởng trong vòng 45 ngày làm việc kể từ ngày
kết thúc thời gian khuyến mại. Quá thời hạn trên nếu khách hàng không nhận thì Ngân hàng
TMCP An Bình sẽ trích nộp 50% giá trị giải thưởng vào Ngân sách Nhà nước theo quy định.
- KH trúng thưởng phải tự chịu toàn bộ chi phí phát sinh liên quan đến việc nhận thưởng (chi phí
đi lại, ăn ở,…), thuế thu nhập không thường xuyên (nếu có)…theo quy định của Ngân hàng
TMCP An Bình và pháp luật.
- Ngân hàng TMCP An Bình không chịu trách nhiệm trong trường hợp khách hàng không đến
làm thủ tục nhận thưởng theo quy định, hoặc khách hàng cung cấp sai thông tin địa chỉ, hoặc số
điện thoại dẫn đến việc Ngân hàng TMCP An Bình không thể liên lạc với khách hàng.
- Thời hạn cuối cùng ABBANK có trách nhiệm trao thưởng cho KH là 45 ngày làm việc kể từ
ngày kết thúc chương trình khuyến mại.
8.4 Thông báo trúng thưởng:
- ABBANK có trách nhiệm thông báo KH trúng thưởng đến địa điểm nhận thưởng theo quy định
trao thưởng.
- ABBANK có trách nhiệm thông báo công khai chi tiết nội dung của thể lệ chương trình khuyến
mại, kết quả trúng thưởng trên ít nhất một phương tiện thông tin đại chúng, trên website Ngân
hàng TMCP An Bình và tại các điểm khuyến mại
9. Trách nhiệm công bố thông tin:
- ABBANK có trách nhiệm thông báo công khai chi tiết nội dung của thể lệ chương trình khuyến
mại trên website Ngân hàng TMCP An Bình và tại các điểm triển khai khuyến mại.
10. Các quy định khác (nếu có):
- ABBANK hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc quản lý khâu in ấn, tính chính xác của bằng
chứng xác định trúng thưởng và đưa bằng chứng xác định trúng thưởng vào lưu thông trong
chương trình khuyến mại.
- Nếu được sự đồng ý của khách hàng trúng thưởng, Ngân hàng TMCP An Bình sẽ sử dụng hình
ảnh, thông tin khách hàng vào các hoạt động quảng cáo.
- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, Ngân hàng
TMCP An Bình có trách nhiệm trực tiếp giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Kết thúc chương trình khuyến mại, Ngân hàng TMCP An Bình có trách nhiệm trích nộp 50%
giá trị giải thưởng không có người trúng thưởng hoặc không có người nhận thưởng của chương
trình vào Ngân sách nhà nước theo quy định tại khoản 4 Điều 96 Luật thương mại.
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