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Thể lệ chương trình khuyến mại  

“Cùng JCB săn Deal xịn – Vi vu Nhật Bản” 

1. Tên chương trình: Cùng JCB săn Deal xịn – Vi vu Nhật Bản. 

2. Sản phẩm khuyến mại: Thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank JCB. 

3. Thời gian khuyến mại: Từ 25/6/2019 đến hết 25/9/2019. 

4. Phạm vi khuyến mại: Toàn quốc. 

5. Hình thức khuyến mại: Tặng quà và Quay số trúng thưởng. 

6. Khách hàng của chương trình:  

− Chủ thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank JCB (thẻ chính). 

− Cán bộ nhân viên, Cộng tác viên Kienlongbank và các công ty trực thuộc Kienlongbank 

là đối tượng không được tham gia Quay số trúng thưởng. 

7. Nội dung chi tiết chương trình: 

7.1. Điều kiện tham gia chương trình: 

− Thẻ tín dụng phát hành mới và có thời gian kích hoạt sử dụng trong thời gian chương 

trình; Và có tổng doanh số chi tiêu từ 500.000VND trở lên, trong thời gian chương 

trình. 

− Ghi chú: 

 Doanh số chi tiêu hợp lệ của chương trình: là gồm các giao dịch thanh toán 

hàng hóa, dịch vụ thành công; không bao gồm các giao dịch ứng rút tiền mặt 

hoặc thanh toán dư nợ; 

 Doanh số của thẻ phụ được tính cho doanh số của thẻ chính. 

7.2. Chương trình khuyến mại 1 – Tặng quà: 

− Khách hàng nhận quà khi sở hữu thẻ tín dụng Kienlongbank JCB thỏa điều kiện: 

 Thẻ được kích hoạt thành công từ 25/6/2019 đến 25/9/2019; 

 Thẻ có tổng doanh số giao dịch đạt 500.000 VND trong thời gian sớm nhất;  

 Thẻ còn hoạt động đến khi nhận quà. 

− Mỗi khách hàng chỉ nhận 01 phần quà tặng duy nhất trong chương trình. 

− Thời gian xét tặng quà gồm 3 đợt 

Đợt Thời gian Ghi chú 

1 25/6 – 25/7/2019 
Sau khi có Danh sách Khách hàng được nhận quà, 

Kienlongbank sẽ liên hệ Khách hàng đến nhận quà.  
2 26/7 – 25/8/2019 

3 26/8 – 25/9/2019 

− Danh sách tặng quà sẽ được công bố trên website Kienlongbank và gửi email cho 

khách hàng theo địa email đăng ký ghi nhận trên hệ thống trong vòng 3 ngày sau 

khi kết thúc mỗi đợt.  

− Khách hàng đủ điều kiện nhận quà trong mỗi đợt xét thưởng sẽ nhận quà trực tiếp 

tại CN/PGD mở thẻ hoặc CN/PGD gửi quà qua đường bưu điện theo địa chỉ KH 

đăng ký trên hệ thống.  

− Khi đến nhận quà tại CN/PGD khách hàng cần xuất trình CMND/Hộ chiếu/Căn 

cước công dân.  
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− Chương trình sẽ kết thúc sớm hơn trong trường hợp hết số lượng quà tặng. 

       7.3. Chương trình Khuyến mại 2 – Quay số trúng thưởng: 

a. Cơ cấu giải thưởng: 

Giải thưởng Nội dung Số lượng 

Giải Đặc biệt 1 voucher du lịch Nhật Bản 50 triệu VND  1 

Giải May mắn 1 voucher du lịch 5 triệu VND 3 

Tổng cộng 4 

− Giải thưởng voucher du lịch áp dụng theo điều kiện, điều khoản của nhà cung cấp 

dịch vụ. Voucher du lịch có thời hạn đến 30/9/2020. 

 Voucher du lịch Nhật Bản (giải Đặc biệt) chỉ được áp dụng cho chuyến du lịch 

Nhật Bản.  

 Voucher du lịch (giải May mắn) không giới hạn ở chuyến du lịch Nhật Bản, có 

thể áp dụng cho các chuyến du lịch khác. 

− Giải thưởng không được quy đổi thành tiền mặt, tuy nhiên Khách hàng có quyền 

cho tặng/chuyển nhượng tùy vào quyết định của Khách hàng. 

b. Quy định về cấp Mã số dự thưởng (MSDT): 

− Khách hàng sở hữu Thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank JCB thỏa điều kiện sẽ được 

cấp Mã số dự thưởng (MSDT) tham gia Quay số cuối chương trình; 

− Số lượng MSDT của Khách hàng được nhận tính theo công thức sau (chỉ lấy số 

nguyên, không lấy phần thập phân): 

SỐ LƯỢNG MSDT = 
Tổng doanh số chi tiêu hợp lệ của chương trình (VND) 

500.000 (VND) 

Ví dụ: từ 25/6/2019 đến 25/9/2019, tổng doanh số chi tiêu hợp lệ của Khách hàng 

Nguyễn Văn A là 10.850.000 VND thì Số lượng MSDT Khách hàng được tính theo 

công thức là: 10.850.000/500.000 = 21,7 

  Số lượng MSDT của Khách hàng Nguyễn Văn A là 21. 

− MSDT sẽ được gửi cho khách hàng qua email trong 03 ngày làm việc sau khi kết 

thúc chương trình và trước ngày xác định trúng thưởng. 

− Chương trình dự kiến phát hành 1.000.000 MSDT; 

− MSDT được cấp duy nhất 01 lần và quản lý thống nhất theo quy định trong toàn hệ 

thống Kienlongbank; 

− MSDT cấp cho khách hàng theo phương thức trực tuyến, ngẫu nhiên trong toàn hệ 

thống Kienlongbank. MSDT gồm 06 ký tự, trong đó 02 ký tự đầu là chữ cái và 04 

ký tự sau là chữ số. Bắt đầu từ mã số AA0000, theo nguyên tắc ngẫu nhiên từ mã 

số AA0000 đến mã số ZZ9999, đồng thời được lưu giữ trên hệ thống Kienlongbank 

để làm căn cứ đối chiếu khi quay thưởng; 

− MSDT được tính riêng trên từng thẻ tín dụng; 

− MSDT không được cho tặng, chuyển nhượng; 
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c. Quy định về Quay số trúng thưởng: 

− Thời gian: trong vòng 15 ngày sau khi kết thúc chương trình khuyến mại, dự kiến 

ngày 05/10/2019; 

− Địa điểm: 117-119 Nguyễn Văn Trỗi, P.12, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM; 

− Cách thức: Quay số ngẫu nhiên bằng phần mềm điện tử tự động của Kienlongbank;  

− Mỗi MSDT chỉ trúng thưởng một lần; 

− Khách hàng nếu có nhiều MSDT cùng trúng thưởng thì sẽ nhận được tất cả các giải 

thưởng đã trúng. 

− Số lần quay số tương ứng với số giải thưởng trong chương trình. Quay lần lượt theo 

thứ tự từ giải May mắn, giải Đặc biệt. 

d. Thông báo trúng thưởng: 

− Kết quả trúng thưởng sẽ được công bố ngay trong buổi lễ quay số, được lập biên 

bản và xác nhận của các bên chứng kiến. Kết quả trúng thưởng sẽ được niêm yết tại 

Chi nhánh/Phòng Giao dịch, hệ thống website của Kienlongbank. 

− Trong vòng 05 ngày làm việc, sau khi xác định được khách hàng trúng thưởng, 

Kienlongbank sẽ liên hệ với khách hàng bằng hình thức gọi điện trực tiếp hoặc email 

hoặc SMS để thông báo trúng thưởng, địa điểm, thời gian, thủ tục nhận giải. 

e. Quy định về trao thưởng: 

− Địa điểm: Trụ sở, địa điểm giao dịch của Kienlongbank. 

− Cách thức: Khách hàng đến nhận thưởng trực tiếp tại Chi nhánh/Phòng giao dịch 

Kienlongbank nơi khách hàng mở thẻ; 

− Thủ tục trao thưởng:  

 Khi nhận thưởng Khách hàng cần xuất trình: Bản chính hoặc bản sao công 

chứng của CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân, giấy ủy quyền (nếu có); Thẻ 

tín dụng quốc tế Kienlongbank JCB có mã số trúng thưởng, thư gửi khách hàng 

thông báo nhận thưởng (nếu có); Điện thoại chứa tin nhắn thông báo trúng 

thưởng từ Kienlongbank (lưu ý trường hợp khách hàng không có đăng ký số 

điện thoại di động với Kienlongbank sẽ không nhận được tin nhắn); 

 Kienlongbank không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông báo kết quả 

trúng thưởng cho khách hàng đối với những địa chỉ/số điện thoại không chính 

xác, không rõ ràng. 

− Thời hạn kết thúc trao thưởng: 45 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình. 

− Khách hàng trúng thưởng thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về thuế thu 

nhập theo quy định nếu có phát sinh, chi phí liên quan đến đăng ký quyền sở hữu 

tài sản (nếu có). Mọi chi phí liên quan đến việc nhận thưởng sẽ do khách hàng trúng 

thưởng tự chi trả. 

 


