
  

 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

“NHẬN TIỀN, TRÚNG VÀNG” 

(Kèm theo công văn số                              ngày       /        /2014 của  Ngân hàng MHB) 

1. Tên doanh nghiệp:  

- Ngân hàng TMCP phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long (MHB) 

- Địa chỉ trụ sở chính : 09 Võ Văn Tần – phường 6 – quận 3 – Tp.HCM 

- Điện thoại : 08 39305568 - 39302501 Fax: 08 39302512 

2. Tên chương trình khuyến mại: “NHẬN TIỀN, TRÚNG VÀNG” 

Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc. 

3. Hình thức khuyến mại:  

Cào xác định trúng thưởng. 

4. Thời gian khuyến mại: từ ngày 05/01/2015  đến ngày 28/02/2015. 

5. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:  

- Vàng SJC 9999. 

- Tiền mặt. 

6. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:  

Giao dịch nhận tiền qua kênh chuyển tiền Western Union tại MHB trong thời gian 

khuyến mại.  

7. Khách hàng của chương trình khuyến mại:  

Khuyến mại dành cho tất cả các cá nhân Việt Nam và cá nhân người nước ngoài đang 

sinh sống làm việc tại Việt Nam, có đủ năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân 

sự theo pháp luật Việt Nam tới các điểm giao dịch/đại lý của MHB thực hiện Giao dịch 

nhận tiền qua hệ thống Western Union. Nhân viên của MHB và Western Union cũng như 

các nhân viên, cộng tác viên làm việc tại các chi nhánh, đại lý của MHB và Western 

Union, thân nhân của nhân viên MHB, đại lý của MHB và Western Union, nhân viên và 

thân nhân của các công ty in ấn, quảng cáo có liên quan đến chương trình khuyến mại 

không được tham gia chương trình khuyến mại này. 

8. Cơ cấu giải thưởng: 

Cơ cấu giải 

thưởng 

Nội dung 

giải thưởng 

Trị giá giải 

thưởng (VNĐ) 

Số 

giải 

Thành tiền 

(VNĐ) 

Giải nhất 1 Cây vàng  SJC 9999 36.000.000
 

01 36.000.000 

Giải nhì Tiền mặt 2.000.000 30 60.000.000 

Tổng cộng 31 96.000.000 

 



  

 

- Tổng giá trị giải thưởng khuyến mại: 96.000.000 đồng (Chín mươi sáu triệu đồng). 

- Giải nhất không có giá trị quy đổi thành tiền mặt. 

9. Nội dung chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại: 

9.1. Cách thức tham gia chương trình khuyến mại: 

Trong thời gian khuyến mại, khách hàng khi hoàn tất 01 giao dịch nhận tiền Western 

Union tại quầy giao dịch của MHB và các đại lý phụ của MHB sẽ được nhận 01 thẻ cào để 

xác định trúng thưởng giải nhất, giải nhì hoặc không trúng thưởng. 

9.2. Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng: 

- Bằng chứng xác định trúng thưởng là thẻ cào xác định trúng thưởng.  

- Tổng số thẻ cào phát hành trong chương trình: 6.000 thẻ cào, trong đó có 31 thẻ cào 

trúng thưởng. 

- Quy định về tính hợp lệ của bằng chứng xác định trúng thưởng: 

+ Thẻ cào xác định trúng thưởng hợp lệ phải do MHB phát hành. Thẻ cào phải còn 

nguyên vẹn không bị rách nát, tẩy xóa, làm biến dạng, cạo sửa, bôi vẽ lại hay làm mờ chữ. 

Dòng chữ dưới lớp tráng bạc phải còn nguyên vẹn, rõ ràng, không bị tẩy xóa hay thêm bất 

cứ dấu vết gì. 

+ Phần quy định “Nơi không cào” phải còn nguyên vẹn không bị cào. 

+ Mã số kiểm soát của thẻ cào trúng thưởng phải là mã số kiểm soát do MHB đăng ký 

với Cục Xúc tiến thương mại. 

9.3. Quy định về cách thức xác định trúng thưởng: 

- Cách thức xác định trúng thưởng: Cào xác định trúng thưởng. Khách hàng cào lớp 

tráng bạc tại phần quy định trên phiếu cào để xác định trúng thưởng theo cơ cấu giải 

thưởng nêu trên. 

- Nội dung xác định trúng thưởng trên thẻ cào: 

+ Trường hợp thẻ cào có dòng chữ “Chúc mừng Quý khách trúng giải nhất 1 cây vàng 

SJC 9999”, khách hàng trúng thưởng giải nhất. 

+ Trường hợp thẻ cào có dòng chữ “Chúc mừng Quý khách trúng giải nhì 2 triệu 

đồng”, khách hàng trúng thưởng giải nhì.  

+ Trường hợp thẻ cào có dòng chữ “Chúc may mắn lần sau”, khách hàng không trúng 

thưởng. 

- Người trúng thưởng là người nắm giữ thẻ cào hợp lệ được xác định ngay tại thời điểm 

thực hiện giao dịch nhận tiền tại hệ thống MHB và các đại lý phụ của MHB. 

9.4. Quy định về thời gian, địa điểm và thủ tục trao/nhận thưởng: 

- Khách hàng trúng thưởng giải nhất: Giao dịch viên sao lại thẻ cào kẹp vào chứng từ 

giao dịch của khách hàng và hẹn khách hàng trước 15/03/2015 sẽ gọi điện thoại và gửi văn 

bản thông báo tới khách hàng về thời gian, địa điểm trao giải. Khi khách hàng đến nhận 

giải phải mang theo chứng minh nhân dân, thẻ cào và chứng từ giao dịch Western Union 

đã trúng giải. MHB sẽ tổ chức trao giải nhất cho khách hàng trúng thưởng trước ngày 

25/03/2015. Địa điểm trao giải sẽ diễn ra tại chi nhánh có khách hàng trúng giải nhất. 



  

 

- Khách hàng trúng thưởng giải nhì: Giao dịch viên tiến hành thu lại thẻ cào, kẹp vào 

chứng từ giao dịch của khách hàng, Trưởng phòng/bộ phận Kế toán giao dịch tiến hành 

trao ngay giải nhì trị giá 2.000.000 đồng tiền mặt/giải tại quầy giao dịch dưới sự chứng 

kiến của lãnh đạo đơn vị. 

9.5. Quy định về đầu mối giải đáp thắc mắc: 

Mọi chi tiết liên quan đến chương trình khuyến mại khách hàng liên hệ số hotline bộ 

phận CSC Western Union MHB 08 39339494 – 08 39339595. 

10. Trách nhiệm thông báo: 

MHB có trách nhiệm thông báo công khai chi tiết nội dung thể lệ chương trình khuyến 

mại, kết quả trúng thưởng trên ít nhất 01 phương tiện thông tin đại chúng, trên website và 

tại các điểm khuyến mại. 

11. Các quy định khác: 

- Khách hàng trúng thưởng phải chịu  mọi chi phí và các khoản thuế (nếu có) liên quan 

đến việc nhận giải thưởng của chương trình. MHB sẽ thay mặt khách hàng nộp thuế  theo 

quy định. 

- MHB và Western Union được sử dụng hình ảnh, thông tin của khách hàng trúng 

thưởng vào các hoạt động quảng cáo của MHB và Western Union khi có sự cho phép của 

khách hàng trúng thưởng. 

- MHB hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc quản lý khâu in ấn, tính chính xác của 

bằng chứng xác định trúng thưởng vào lưu thông trong chương trình khuyến mại. Trường 

hợp bằng chứng xác định trúng thưởng của MHB phát hành có sai sót, gây hiểu lầm cho 

khách hàng trong việc trúng thưởng, MHB có trách nhiệm trao các giải thưởng này cho 

khách hàng trúng thưởng. Việc tổ chức chương trình khuyến mại phải đảm bảo tính công 

bằng, minh bạch và khách quan.  

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, 

MHB có trách nhiệm trực tiếp giải quyết, nếu không thoả thuận được tranh chấp sẽ được 

xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành. 

- Đối với những giải thưởng không có người trúng thưởng, MHB có trách nhiệm trích 

nộp 50% giá trị của giải thưởng đã công bố vào ngân sách nhà nước theo quy định tại 

khoản 4 Điều 96 Luật Thương mại.                

 

   NGÂN HÀNG MHB 
   

 

 

 

 


