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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH
1. Tên chương trình: HAPPY DAY – NẠP ALO NGAY
2. Thời gian triển khai chương trình: Từ ngày 14/06/2019 đến ngày 16/06/2019 (thứ 6
thứ 7 & chủ nhật).
3. Dịch vụ khuyến mại: Dịch vụ nạp tiền điện thoại VnTopup thành công trên dịch vụ
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 thực hiện nạp tiền điện thoại VnTopup thành công trên Mobile
Banking của HDBank.
7. Nội dung chương trình:
Hoàn 50% giá trị giao dịch nạp tiền điện thoại VnTopup (tối đa 50.000) cho 300 KH
đầu tiên giao dịch thành công trong khung giờ từ 10:00 – 23:59 mỗi ngày, trong thời
gian diễn ra chương trình.
8. Điều kiện xét thưởng và trao thưởng
a. Điều kiện chung:
-

KH cá nhân sử dụng dịch vụ nạp tiền điện thoại Vn Topup thành công qua Mobile
Banking của HDBank có giá trị tối thiểu là 50.000đ/giao dịch.

-

Mỗi Khách hàng (mã CIF) chỉ được nhận khuyến mại tối đa 01 lần trong suốt thời
gian diễn ra chương trình.

-

Chương trình áp dụng đối với cả thuê bao trả trước và thuê bao trả sau thanh toán
cước điện thoại bằng hình thức VNTopup.

-

Giao dịch hợp lệ là giao dịch thực hiện thanh toán thành công qua Mobile Banking
của HDBank và đã ghi nhận trên hệ thống của HDBank trong thời gian diễn ra
chương trình. Các giao dịch bị hủy, có tranh chấp hoặc được hoàn lại sẽ bị trừ ra
khỏi danh sách hưởng ưu đãi.

-

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.
b. 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 trong vòng 10 ngày làm việc sau khi kết thúc
chương trình.
- Giải thưởng được trao cho Khách hàng bằng hình thức chuyển khoản trong vòng
30 ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày kết thúc chương trình.
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-

-

-

HDBank và VNPAY 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.
Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình, tranh chấp sẽ
được giải quyết trên cơ sở thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được, tranh chấp sẽ
được giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.
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.

9. 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
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