THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI
“CÙNG KIỀU HỐI VIETINBANK CHÀO XUÂN NHÂM DẦN”
1. Tên Chương trình khuyến mãi: “Cùng kiều hối VietinBank chào Xuân Nhâm Dần”
2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mãi: Toàn bộ các Chi nhánh thực hiện giao dịch kiều hối
thuộc hệ thống VietinBank; không bao gồm toàn bộ hệ thống đại lý phụ chi trả Western
Union của VietinBank.
3. Hình thức khuyến mãi: Gồm quà tặng bằng tiền và hiện vật, áp dụng cho từng loại dịch
vụ khác nhau, cụ thể:
3.1: Đối với dịch vụ Western Union: Khách hàng có cơ hội được nhận quà tặng là tiền mặt
hoặc hiện vật, cụ thể như sau:
Quà tặng
Tiền mặt
Tiền mặt

Dịch vụ
Nhận tiền WU (Inbound)
Chuyển tiền WU (Outbound)
Áp dụng chung cho cả dịch vụ Nhận tiền WU (Inbound) và
Chuyển tiền WU (Outbound)

Ô cầm tay in logo
VietinBank

3.2: Đối với dịch vụ nhận tiền qua EasyTrans và Wells Fargo ExpressSend: Khách hàng
có cơ hội được nhận quà tặng là hiện vật như sau:
Quà tặng

Dịch vụ
Dịch vụ nhận tiền Wells Fargo ExpressSend

Ô cầm tay in logo VietinBank

Dịch vụ nhận tiền EasyTrans
4. Thời gian khuyến mãi: Từ ngày 1/1/2022 đến hết ngày 28/2/2022.
5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mãi:
- Giao dịch nhận tiền kiều hối từ Mỹ gửi về Việt Nam qua dịch vụ chuyển tiền nhanh Wells
Fargo ExpressSend của VietinBank.
- Giao dịch nhận tiền kiều hối từ nước ngoài gửi về Việt Nam qua hệ thống EasyTrans
VietinBank.
- Giao dịch chuyển/nhận tiền thông qua dịch vụ Western Union qua hệ thống VietinBank
(không bao gồm dịch vụ Western Union ABMT).
6. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mãi:
- Tặng tiền cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ.
- Ô cầm tay có in logo nhận diện thương hiệu VietinBank.
7. Khách hàng của Chương trình khuyến mãi (đối tượng được hưởng khuyến mãi):

-

Khách hàng cá nhân hoàn thành các giao dịch nhận tiền bằng dịch vụ Western Union và
Wells Fargo ExpressSend qua hệ thống VietinBank và có giao dịch trị giá từ 1.000 USD
hoặc từ 22.800.000 VND trở lên/giao dịch.

-

Khách hàng cá nhân có tổng giá trị giao dịch nhận tiền bằng dịch vụ Western Union và
Wells Fargo ExpressSend đạt 1.000 USD hoặc 22.800.000 VND trong thời gian khuyến
mãi.

-

Khách hàng cá nhân hoàn thành giao dịch nhận tiền bằng dịch vụ EasyTrans của
VietinBank.

-

Khách hàng cá nhân hoàn thành giao dịch chuyển tiền đi Western Union VietinBank
(Western Union Outbound).

8. Cơ cấu quà tặng:
Quà tặng

ĐVT

Số lượng

Giá trị quà
tặng (VND)

Tổng chi phí
(VND)

Ghi chú

Áp dụng cho khách hàng
WU Inbound
Quà tặng bằng
Phần
tiền
Áp dụng cho khách hàng
51
150.000
7.650.000
WU Outbound
Áp dụng cho khách hàng
Ô cầm tay có in
Wells Fargo
94.600
993.300.000
Logo thương
Chiếc
10.500
ExpressSend, Western
hiệu VietinBank
Union và EasyTrans
Ghi chú: Chương trình có thể kết thúc trước hạn nếu quà tặng được phát hết cho khách
hàng
1.146

100.000

114.600.000

9. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mãi: 1.115.550.000 VND (Một tỷ, một
trăm mười năm triệu, năm trăm năm mươi nghìn đồng chẵn).
10. Nội dung chi tiết của Chương trình khuyến mãi:
10.1. Đối với khách hàng sử dụng dịch vụ Western Union: Với mỗi giao dịch
nhận/chuyển tiền kiều hối từ nước ngoài về Việt Nam hoặc chuyển tiền từ Việt Nam đi nước
ngoài qua dịch vụ chuyển tiền nhanh Western Union được thực hiện thành công, khách hàng
sẽ được nhận 1 trong 2 phần quà với các điều kiện, cụ thể như sau:
10.1.1. Điều kiện nhận quà:
Dịch vụ

Dịch vụ nhận tiền
Western Union
( Inbound)

Quà tặng bằng tiền
- Áp dụng đối với
các khách hàng
hoàn thành các
giao dịch nhận
tiền trị giá từ
1.000 USD hoặc
từ
22.800.000
VND trở lên/giao
dịch

Quà tặng bằng hiện vật
- Áp dụng đối với các khách hàng hoàn thành các giao
dịch nhận tiền trị giá từ 1.000 USD hoặc từ
22.800.000VND trở lên/giao dịch.
- Đối với các giao dịch có giá trị thấp hơn
1.000USD/22.800.000 VND, khách hàng được phép tích
lũy giá trị cho lần giao dịch tiếp theo. Khi tổng giá trị
giao dịch đạt mức 1.000 USD hoặc 22.800.000 VND
khách hàng sẽ đủ điều kiện nhận quà tặng.

Dịch vụ chuyển
tiền đi Western
Union (outbound)
Trong đó:

Áp dụng cho toàn bộ khách hàng

- Quà tặng bằng tiền được áp dụng từ 1/1/2022 đến 15/2/2022 và có thể kết thúc sớm hơn
nếu ngân sách dành cho Chương trình đã được phát hết.
- Khách hàng WU chỉ được nhận 1 trong 2 loại quà tặng. Quà tặng bằng tiền được ưu tiên trao
trước. Khi ngân sách dành cho quà tặng bằng tiền hết, khách hàng sẽ được nhận quà tặng là
hiện vật.
- Đối với các trường hợp tích lũy giá trị giao dịch dể nhận quà, khách hàng cần lữu trữ mã số
nhận tiền (10 số) cho mỗi lần giao dịch thành công và xuất trình khi cần để làm căn cứ nhận
quà.
- Trong trường hợp quà tặng được phát hết, Chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến.
10.1.2. Giá trị quà tặng:
Loại quà tặng
Quà
tiền

Quà tặng

Dịch vụ

tặng bằng Nhận tiền WU (Inbound)
Chuyển tiền WU (Outbound)

Quà tặng hiện vật

Áp dụng chung cho cả dịch vụ
chuyển và nhận tiền WU (Inbound
và Outbound)

Giá trị/phần quà

Tiền mặt

100.000 VND

Tiền mặt

150.000 VND

Ô cầm tay in logo
VietinBank

94.600 VND

10.2 Đối với dịch vụ Wells Fargo ExpressSend và EasyTrans: Với mỗi giao dịch nhận tiền
từ nước ngoài về Việt Nam qua dịch vụ EasyTrans VietinBank và Wells Fargo ExpressSend
được thực hiện thành công, khách hàng sẽ được tặng phần quà là ô cầm tay in logo
VietinBank với các điều kiện cụ thể như sau:
Dịch vụ
Dịch vụ nhận tiền
Wells Fargo
ExpressSend

Điều kiện nhận quà
- Áp dụng đối với các khách hàng hoàn thành các giao dịch nhận tiền trị giá từ
1.000 USD hoặc từ 22.800.000 VND trở lên/giao dịch.
- Đối với các giao dịch có giá trị thấp hơn 1.000 USD/22.800.000 VND, khách
hàng được phép tích lũy giá trị cho lần giao dịch tiếp theo. Khi tổng giá trị giao
dịch đạt mức 1.000 USD hoặc 22.800.000 VND khách hàng sẽ đạt điều kiện
nhận quà tặng.

Dịch vụ EasyTrans Áp dụng cho toàn bộ giao dịch.
- Quà tặng: Ô cầm tay in logo VietinBank, giá trị: 94.600 VND/phần quà
- Đối với các trường hợp tích lũy giá trị giao dịch dể nhận quà, khách hàng cần lữu trữ mã số
nhận tiền (11 chữ số) cho mỗi lần giao dịch thành công và xuất trình khi cần để làm căn cứ
nhận quà.
- Chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến nếu quà tặng đã được phát hết.

