CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT DÀNH CHO
KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT MỞ TÀI KHOẢN TIỀN GỬI TIẾT
KIỆM THÔNG QUA ỨNG DỤNG OCTO BY CIMB
1. Tên chương trình
Chương trình ưu đãi dành cho khách hàng mở tài khoàn tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn thông qua
ứng dụng ngân hàng di động OCTO by CIMB (“Chương trình”).
2. Thời gian thực hiện chương trình
Chương trình được áp dụng từ ngày 17/04/2019 đến hết ngày 16/07/2019.
3. Đối tượng áp dụng
Khách hàng cá nhân là chủ tài khoản thanh toán Spend Account (“Khách hàng”) mở tại Ngân
hàng TNHH MTV CIMB Việt Nam (“Ngân hàng”).
4. Sản phẩm ưu đãi
Chương trình áp dụng trên sản phẩm tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn bằng VNĐ.
5. Hình thức khuyến mại
Tặng tiền mặt vào tài khoản Spend Account.
6. Thể lệ chương trình
Chương trình áp dụng cho những Khách hàng nhận được tin nhắn thông báo khuyến mại về
Chương trình từ Ngân hàng. Khi Khách hàng mở tài khoản tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn sáu
(06) tháng với số tiền gửi tiết kiệm từ 25.000.000 VNĐ trở lên thông qua ứng dụng OCTO by
CIMB trong thời gian thực hiện Chương trình và thỏa mãn các điều kiện và điều khoản của
Chương trình sẽ được tặng tiền mặt vào tài khoản Spend Account với chi tiết quà tặng như sau:
Số tiền gửi

Giá trị quà tặng

Từ 25.000.000 VNĐ đến dưới 50.000.000 VNĐ

100.000 VNĐ

Từ 50.000.000 VNĐ đến dưới 75.000.000 VNĐ

200.000 VNĐ

Từ 75.000.000 VNĐ đến dưới 100.000.000 VNĐ

300.000 VNĐ

Từ 100.000.000 VNĐ

400.000 VNĐ

7. Điều kiện và điều khoản
7.1. Chương trình áp dụng cho khách hàng cá nhân là chủ tài khoản Spend Account mở tại
Ngân hàng thông qua ứng dụng OCTO by CIMB và nhận được tin nhắn thông báo khuyến
mạii về Chương trình từ Ngân hàng.
7.2. Số điện thoại đăng ký tài khoản trên ứng dụng OCTO by CIMB phải là số điện thoại
nhận được tin nhắn thông báo khuyến mại về Chương trình. Trường hợp Khách hàng sử

7.3.
7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

dụng số điện thoại khác để tham gia Chương trình trên ứng dụng OCTO by CIMB sẽ
không được tính là hợp lệ.
Mỗi Khách hàng chỉ được nhận quà tặng duy nhất một (01) lần cho một (01) tài khoản
tiền gửi tiết kiệm hợp lệ được mở đầu tiên trong thời gian thực hiện Chương trình.
Khách hàng đủ điều kiện được nhận quà tặng sẽ nhận được thông báo qua Email/SMS
sau bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày mở tài khoản tiền gửi tiết kiệm hợp lệ. Ngân hàng
sẽ chuyển khoản số tiền được tặng vào tài khoản Spend Account của Khách hàng sau 45
ngày kể từ ngày mở khoản tiền gửi tiết kiệm hợp lệ, chưa tất toán và thỏa mãn quy định
tại thể lệ và các điều khoản và điều kiện của Chương trình.
Chương trình sẽ kết thúc khi thời hạn Chương trình kết thúc hoặc khi hết ngân sách
khuyến mại (tổng giá trị quà tặng đạt mốc 99.000.000 VNĐ), tùy vào điều kiện nào đến
trước.
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 tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn, trong trường hợp có sự thay đổi, bổ sung, thay thế sẽ
được áp dụng.
Bằng việc tham gia chương trình này, Khách hàng mặc định chấp thuận tất cả các điều
kiện và điều khoản của Chương trình được liệt kê trên đây.

