CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI THANH TOÁN HÓA ĐƠN
THÔNG QUA ỨNG DỤNG OCTO BY CIMB
1. Thời gian thực hiện chương trình
Chương trình được áp dụng từ ngày 12/04/2019 đến hết ngày 30/06/2019 (“Thời gian ưu
đãi”).
2. Đối tượng/ Phạm vi áp dụng
Khách hàng là Chủ tài khoản Spend Account mở tại Ngân hàng TNHH MTV CIMB Việt
Nam (“CIMB Việt Nam” hoặc “Ngân hàng”), bao gồm khách hàng là chủ thẻ Fast Card nâng
cấp thành công lên Spend Account (chỉ áp dụng cho chủ thẻ Fast Card có thể nhận thẻ tại Hà
Nội hoặc Tp. HCM)
Thực hiện thanh toán hóa đơn thông qua ứng dụng ngân hàng di động (“OCTO by CIMB”).
3. Thể lệ chương trình
Tất cả khách hàng cá nhân là Chủ Tài khoản thanh toán (“Spend Account” hoặc “Tài khoản”)
mở tại CIMB Việt Nam (“Khách hàng”), sử dụng dịch vụ thanh toán hóa đơn cho các dịch
vụ/sản phẩm bao gồm: truyền hình, điện, điện thoại cố định, điện thoại di động, internet,
nước (sau đây gọi chung là “Hóa đơn” thông qua tính năng thanh toán hóa đơn trên ứng dụng
ngân hàng di động "OCTO by CIMB" trong thời gian ưu đãi và thỏa mãn điều kiện chương
trình sẽ nhận được ưu đãi hoàn tiền lên đến 120.000 VNĐ cùng quà tặng hấp dẫn.
(*) Chi tiết ưu đãi
 Khách hàng sẽ được hoàn tiền cho một hóa đơn thanh toán thành công trong mỗi một
tháng thông qua ứng dụng ngân hàng di động "OCTO by CIMB" trong Thời gian ưu đãi,
cụ thể như sau:
 Khách hàng sẽ được hoàn 30.000 VNĐ khi lần đầu tiên thực hiện thanh toán Hóa
đơn thành công, áp dụng cho Hóa đơn có giá trị tối thiểu 60.000 VNĐ;
 Khách hàng sẽ được hoàn thêm 40.000 VNĐ cho lần thứ 2 thanh toán Hóa đơn thành
công với điều kiện lần thanh toán này phải được thực hiện vào tháng khác với lần
thanh toán thành công đầu tiên, áp dụng cho Hóa đơn có giá trị tối thiểu 80.000
VNĐ;
 Khách hàng sẽ được hoàn thêm 50.000 VNĐ cho lần thứ 3 thanh toán Hóa đơn thành
công với điều kiện lần thanh toán này phải được thực hiện vào tháng khác với 2 lần
thanh toán Hóa đơn thành công nêu trên, áp dụng cho Hóa đơn có giá trị tối thiểu
100.000 VNĐ.
 Số lượng ưu đãi có giới hạn theo từng tháng như sau:
Thời gian

Số lượng ưu đãi

Tháng 4/2019

700 khách hàng thanh toán hóa đơn thành công sớm nhất (tính theo thời
điểm hoàn thành thanh toán hóa đơn đầu tiên của tháng)
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Tháng 5/2019

800 khách hàng thanh toán hóa đơn thành công sớm nhất (tính theo thời
điểm hoàn thành thanh toán hóa đơn đầu tiên của tháng)

Tháng 6/2019

1000 khách hàng thanh toán hóa đơn thành công sớm nhất (tính theo thời
điểm hoàn thành thanh toán hóa đơn đầu tiên của tháng)



Ngoài ra, vào mỗi tháng trong Thời gian ưu đãi sẽ có quà tặng dành cho 10 Khách hàng
có tổng số Hóa đơn được thanh toán thành công nhiều nhất trong tháng đó là 01 gấu bông
mang thương hiệu CIMB, áp dụng cho Khách hàng có tổng giá trị Hóa đơn tối thiểu tại
thời điểm xét thưởng là 200.000 VNĐ.



Chương trình ưu đãi không giới hạn số lượng hóa đơn, mã hóa đơn hay mã khách hàng.

4. Điều kiện và điều khoản chung
4.1. Bằng việc tham gia Chương trình Khuyến mại này, khách hàng đồng ý và chấp thuận
tất cả các Điều Khoản và Điều Kiện của Chương trình Khuyến mại được liệt kê trên
đây và chính sách của CIMB. Chương trình chỉ áp dụng cho khách hàng là: Chủ tài
khoản Spend Account mở tại CIMB Việt Nam thông qua ứng dụng OCTO by CIMB
(bao gồm chủ thẻ Fast Card nâng cấp thành công lên Spend Account nhận thẻ tại Hà
Nội và Tp. Hồ Chí Minh trong Thời gian ưu đãi).
4.2. Hóa đơn/ Giao dịch thanh toán hợp lệ là hóa đơn/ giao dịch được thanh toán thành
công thông qua ứng dụng ngân hàng di đông "OCTO by CIMB" và được ghi nhận trên
hệ thống CIMB trong thời gian diễn ra chương trình ưu đãi.
4.3. Hóa đơn thanh toán ở tháng kế tiếp không yêu cầu cùng mã hóa đơn, mã khách hàng
hay mã hợp đồng với tháng trước đó.
4.4. Chủ tài khoản sẽ mất quyền nhận ưu đãi nếu tại thời điểm xét thưởng tình trạng Tài
khoản/ Thẻ là Đóng/ Hủy.
4.5. Mỗi Chủ tài khoản có giao dịch hợp lệ trong tháng ưu đãi được hoàn tiền một lần
chậm nhất vào ngày 11 của tháng kế tiếp. Số tiền hoàn sẽ được chuyển vào Tài khoản
mà khách hàng đã sử dụng để thực hiện thanh toán hóa đơn.
4.6. Đối với quà tặng, khách hàng có số lượng giao dịch/ hóa đơn được thanh toán nhiều
nhất mỗi tháng sẽ nhận được tin nhắn thông báo từ Ngân hàng và quà tặng sẽ được
chuyển phát đến khách hàng chậm nhất vào ngày 20 của tháng kế tiếp. Quà tặng không
áp dụng cho nhân viên CIMB.
4.7. Trường hợp nhiều hơn một khách hàng có cùng số lượng giao dịch/ hóa đơn thanh
toán thành công vào mỗi tháng xét thưởng, khách hàng có tổng giá trị hóa đơn lớn hơn
sẽ được ưu tiên nhận thưởng. Mỗi khách hàng chỉ được nhận tối đa 01 phần quà trong
suốt Thời gian ưu đãi.
4.8. Chương trình sẽ kết thúc khi thời hạn chương trình kết thúc hoặc khi hết ngân sách
khuyến mãi, tùy vào điều kiện nào đến trước. Trường hợp hết ngân sách khuyến mãi,
khách hàng có thời gian giao dịch hợp lệ sớm hơn sẽ được ưu tiên hoàn tiền. Trường
hợp khách hàng trùng thời gian giao dịch thì ưu tiên khách hàng có giá trị giao dịch
lớn hơn.
2

Các điều kiện và điều khoản này được lập thành hai ngôn ngữ: Tiếng Việt và Tiếng
Anh. Trong trường hợp có sự khác biệt hoặc mâu thuẫn giữa hai ngôn ngữ thì bản
Tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
4.10. Tất cả các điều kiện và điều khoản quy định trong chương trình này và các điều kiện,
điều khoản chung khi giao dịch với Ngân hàng, các điều kiện, điều khoản đối với sản
phẩm Spend Account, trong trường hợp có sự thay đổi, bổ sung, thay thế sẽ được áp
dụng.
4.11. Bằng việc tham gia chương trình này, khách hàng mặc định chấp thuận tất cả các điều
kiện và điều khoản của chương trình như được liệt kê trên đây.
4.9.
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