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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH  

DẠO WEB LIỀN TAY – NHẬN NGAY QUÀ TẶNG 
 

Ngày 01/7/2019 

ĐIỀU 1: GIỚI THIỆU CHUNG 

“Dạo web liền tay – Nhận ngay quà tặng” chương trình của Ngân hàng TMCP Kiên Long 

(Kienlongbank) tổ chức với mục đích giới thiệu giao diện, hình ảnh cùng các tính năng mới của 

Website đến với khách hàng trên toàn quốc. 

 

ĐIỀU 2: MỤC ĐÍCH RA MẮT PHIÊN BẢN WEBSITE KIENLONGBANK MỚI 

− Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, mang đến cho khách hàng sự hài lòng trong các giao dịch 

trực tuyến cũng như tăng cường hiệu quả các kênh truyền thông trực tuyến của Kienlongbank. 

− Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về sản phẩm, dịch vụ cũng như hoạt động, chương trình, sự 

kiện.... của Kienlongbank một cách trực quan và sinh động hơn. 

− Giao diện thân thiện, tương thích trên mọi thiết bị, nâng cao trải nghiệm cho khách hàng. 

− Bên cạnh đó, trong tất cả các sản phẩm, dịch vụ đều có mục đăng ký trực tuyến để Kienlongbank 

kịp thời liên hệ tư vấn, chăm sóc khách hàng. 

 

ĐIỀU 3: BAN TỔ CHỨC 

− Ban Tổ chức (BTC): Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank). 

− Thông tin liên hệ Ban tổ chức:  

+ Hotline: 1900 6929 

+ Website: www.kienlongbank.com  

+ Email: chamsockhachhang@kienlongbank.com  

+ Facebook: www.facebook.com/NganhangKienLong  

 

ĐIỀU 4: ĐỐI TƯỢNG THAM GIA 

1)  Tất cả các cá nhân là Công dân Việt Nam, từ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ 

đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, đã, đang và sắp giao dịch với Kienlongbank trong thời 

gian khuyến mại (gọi tắt là khách hàng). 

2)  BTC cũng như CB, NV, CTV Kienlongbank, Công ty KBA không được phép tham gia Chương 

trình này. 

 

ĐIỀU 5: NỘI DUNG – THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH 

1) Tên chương trình: “Dạo web liền tay – Nhận ngay quà tặng” (sau đây gọi tắt là chương trình). 

2) Thời gian: 01/7 – 31/7/2019. 

3) Cách tham gia: 

− Bước 01: Tham gia khảo sát giao diện Website Kienlongbank. 

− Bước 02: Điền thông tin cá nhân để BTC liên hệ. 

4) Phương thức BTC xét chọn tặng quà cho Khách hàng: 

− BTC sẽ chọn ngẫu nhiên 10 Khách hàng có ý kiến đóng góp thiết thực cho Ngân hàng trong thời 

gian khuyến mại tại mỗi tỉnh/ thành Việt Nam, nơi có các Chi nhánh/ Phòng Giao dịch 

Kienlongbank đang hoạt động: https://kienlongbank.com/diem-giao-dich 

 

http://www.kienlongbank.com/
mailto:chamsockhachhang@kienlongbank.com
http://www.facebook.com/NganhangKienLong
https://kienlongbank.com/diem-giao-dich
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ĐIỀU 6: CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 

Stt GIẢI THƯỞNG CHI TIẾT GIẢI ĐVT SỐ LƯỢNG 

1 Giải ý kiến hay Nón bảo hiểm Kienlongbank + Túi vải Combo 140 

2 Giải may mắn Áo đi mưa Kienlongbank Cái 140 

TỔNG CỘNG 280 

 

ĐIỀU 7: THỜI GIAN VÀ THÔNG BÁO KẾT QUẢ 

Stt Hạng mục Thời gian Đối tượng 

1 Thời gian triển khai chương trình 01/7 – 31/7/2019 BTC, Khách hàng 

2 Công bố kết quả 02/8/2019 – 7/8/2019 BTC 

3 Thời gian trao giải 8/8/2019 – 9/9/2019 BTC, Khách hàng 

 

ĐIỀU 8: QUY ĐỊNH CHUNG 

− Mỗi khách hàng chỉ được tham gia chương trình duy nhất một lần, trường hợp khách hàng tham 

gia chương trình nhiều lần, BTC chỉ ghi nhận lần đầu tiên khách hàng tham gia. 

− Giải thưởng sẽ được trao trực tiếp cho khách hàng hoặc cá nhân được khách hàng ủy quyền sau 

khi BTC công bố Danh sách khách hàng trúng thưởng chương trình. 

− Giải thưởng sẽ được trao tại trụ sở CN/ PGD Kienlongbank, khi đến nhận thưởng, khách hàng 

vui lòng xuất trình CMND/CCCD đúng với CMND/CCCD đã gửi đăng ký với BTC (bản chính 

hoặc bản sao đều hợp lệ). 

− Mọi chi phí liên quan (chi phí đi lại, ăn ở cho việc nhận thưởng) được thực hiện theo quy định 

của pháp luật, khách hàng trúng thưởng chịu trách nhiệm chi trả. 

− Giải thưởng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt, BTC không chịu trách nhiệm bảo hành mà 

sẽ được bảo hành theo chế độ bảo hành của nhà cung cấp các giải thưởng đó. 

− Kienlongbank được toàn quyền sử dụng hình ảnh khách hàng trúng thưởng trong các hoạt động 

truyền thông, quảng bá của Kienlongbank mà không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào. 

− Trong thời gian 30 ngày làm việc, kể từ ngày công bố danh sách khách hàng trúng thưởng trên 

website Kienlongbank, nếu khách hàng không đến nhận thưởng thì giải thưởng đó sẽ chuyển sang 

giải thưởng không người nhận. 

− Trong trường hợp có tranh cãi, quyết định của Kienlongbank là quyết định cuối cùng. 

1) Thông báo 

− Chi tiết chương trình và danh sách khách hàng trúng thưởng sẽ được BTC đăng công khai trên 

website: www.kienlongbank.com gồm: 

✓ Hình ảnh, thông tin chương trình, danh sách khách hàng trúng thưởng được mã hóa thông tin 

để giữ vẫn cam kết bảo mật thông tin khi tham gia chương trình. 

✓ Thông báo về thời gian trao giải và các thông tin khác có liên quan chương trình này. 

2) Điều khoản 

− Thể lệ này có hiệu lực từ ngày được công bố. Việc sửa đổi, bổ sung chỉ được thực hiện khi có văn 

bản của BTC. 

− Thành viên BTC và những người liên quan khác có trách nhiệm tuân theo các quy định của Thể 

lệ này. 

BAN TỔ CHỨC 

http://www.kienlongbank.com/

