CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP CHƯƠNG TRÌNH
"CHIA SẺ TIỆN ÍCH VAY, NHẬN THƯỞNG ĐẾN 5 TRIỆU"
Trả lời

Câu hỏi
1

Thời gian diễn ra chương trình

Từ ngày 01/07/2020 đến hết ngày 30/09/2020 hoặc cho đến khi hết ngân sách cho
Chương trình tùy điều kiện nào đến trước
Người Được Giới Thiệu đáp ứng các điều kiện sau:
• Lần đầu nộp hồ sơ vay sản phẩm vay tiêu dùng cá nhân được cung cấp bởi CIMB, và
• Việc nộp hồ sơ, giải ngân được thực hiện trong thời gian khuyến mại.

2

3

Làm thế nào để tôi giới thiệu được Khách
hàng?

Tôi chưa sử dụng sản phẩm dịch vụ của Ngân
hàng CIMB Việt Nam thì có được tham gia
chương trình không?

Để tham gia giới thiệu và nhận thưởng, quý khách vui lòng thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Chia sẻ mã giới thiệu của bạn cho bạn bè và người thân: Vào mục "TÔI" >
"GIỚI THIỆU BẠN" > CHIA SẺ
Bước 2: Hướng dẫn bạn bè tải app OCTO trên App store hoặc Google Play Store và hoàn
tất đăng ký trực tuyến (nhắc bạn bè điền Mã giới thiệu của Bạn vào mục Mã giới thiệu ở
bước đăng ký để hệ thống có thể ghi nhận và chi thưởng)
Người giới thiệu hợp lệ là Khách hàng cá nhân hiện hữu, đang sử dụng một trong các
sản phẩm Thẻ Visa OctoFast hoặc tài khoản Thanh toán (Spend Account) ở trạng thái
hoạt động (active) tại CIMB. Trường hợp Khách hàng đã có khoản vay tại CIMB thì cũng
đã có tài khoản Thanh toán (Spend Account).
Vì vậy nếu Bạn chưa từng sử sử dụng sản phẩm của CIMB thì hãy nhanh chóng đăng ký
ngay để có thể tham gia chương trình nhé.
Chỉ cần giới thiệu 01 khoản vay có giá trị ≥ 20 triệu VNĐ được giải ngân thành công,
Bạn nhận được tiền thưởng 200.000 VNĐ.
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Tôi cần giới thiệu bao nhiêu Khách hàng mới
để được nhận thưởng?

5

Làm thế nào tôi biết được số lượng Khách hàng Mỗi tháng CIMB sẽ gửi số lượng Khách hàng đã được giới thiệu thành công đến email
của người giới thiệu để Khách hàng có thể kiểm tra và theo dõi.
mới tôi đã giới thiệu thành công?

6

Số tiền tối đa tôi nhận được khi tham gia
chương trình là bao nhiêu?

7

Tôi sẽ nhận nhận tiền thưởng khi nào?

Người giới thiệu sẽ được nhận tối đa 5,000,000 VND/ kỳ trả thưởng. Như vậy trong thời
gian diễn ra Chương trình, Người giới thiệu có thể nhận tối đa lên đến 15.000.000 VNĐ,
tương đương 3 kỳ trả thưởng.
Người Giới Thiệu và Người Được Giới Thiệu sẽ được trả thưởng chỉ khi Người Được
Giới Thiệu thanh toán đầy đủ và đúng hạn nợ vay bao gồm tiền gốc và lãi của tháng
đầu tiên của khoản vay. Khoản vay không được nằm trong danh sách khoản vay gian lận
theo đánh giá của Ngân hàng.
Số tiền thưởng cho các lượt Giới Thiệu Thành Công sẽ được cộng dồn vào cuối mỗi kỳ
trả thưởng
Kỳ
1

8

Các kỳ trả thưởng được quy định như thế nào
2
3

Thời gian giới thiệu và giải ngân
Hồ sơ được giới thiệu từ 01/07/2020 và giải
ngân đến hết 30/07/2020.
Hồ sơ được giới thiệu từ 01/07/2020 và giải
ngân đến hết 31/08/2020
Hồ sơ được giới thiệu từ 01/07/2020 và giải
ngân đến hết 15/10/2020

Thời gian trả thưởng
Chậm nhất vào ngày 31/08/2020
Chậm nhất vào ngày 30/09/2020
Chậm nhất vào ngày 15/11/2020

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào khác về chương trình, bạn vui lòng “Chat với Octo” ngay trên ứng dụng OCTO by CIMB hoặc gọi đến hotline 1900
96 96 96 để được hỗ trợ nhanh nhất.

