
 
 

 
 

THỂ LỆ CHƢƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

1. Tên chƣơng trình khuyến mại: “Tài khoản online - Trao ngay quà 

tặng”. 

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

3. Hình thức khuyến mại: Tặng tiền vào tài khoản thanh toán của khách 

hàng. 

4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 15/9/2021 đến hết ngày 25/12/2021. 

5. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại: Mở tài khoản thanh toán bằng phương 

thức trực tuyến trên ứng dụng Agribank E-Mobile Banking. 

6. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Tặng tiền vào tài khoản thanh 

toán của khách hàng. 

7. Khách hàng của chƣơng trình khuyến mại (đối tƣợng đƣợc hƣởng 

khuyến mại): Khách hàng cá nhân mở tài khoản thanh toán bằng phương thức 

trực tuyến lần đầu thành công trên ứng dụng Agribank E-Mobile Banking trong 

thời gian từ 00h00’00” ngày 15/9/2021 đến 23h59’59” ngày 25/12/2021. 

Cơ cấu giải thƣởng: 

Hạng mục Nội dung Số lƣợng 
Chi phí 

(VND) 

Thành tiền 

(VND) 

Tặng tiền vào tài 

khoản thanh toán 

của khách hàng  

Tặng tiền cho các khách hàng cá 

nhân mở tài khoản thanh bằng 

phương thức trực tuyến lần đầu 

thành công trên ứng dụng 

Agribank E-Mobile Banking trong 

thời gian từ 00h00’00” ngày 

15/9/2021 đến 23h59’59” ngày 

25/12/2021. 

100.000 100.000 10.000.000.000 

Tổng cộng 100.000  10.000.000.000 

8.  Tổng giá trị khuyến mại: 10.000.000.000 đ ng (Bằng chữ: Mười tỷ 

đồng chẵn./.).  

9. Nội dung chi tiết của chƣơng trình khuyến mại:  

Trong thời gian khuyến mại, khách hàng cá nhân mở tài khoản thanh toán 

bằng phương thức trực tuyến lần đầu thành công trên ứng dụng Agribank E-

Mobile Banking trong thời gian từ 00h00’00” ngày 15/9/2021 đến 23h59’59” 

ngày 25/12/2021 sẽ được tặng 100.000 đ ng vào tài khoản. 

- Chương trình sẽ kết thúc khi hết ngân sách hoặc hết thời gian khuyến 

mại của chương trình, tùy điều kiện nào đến trước. 

- Mỗi khách hàng chỉ được nhận duy nhất 01 ưu đãi trong suốt thời gian 
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diễn ra chương trình.  

- Chương trình chỉ áp dụng cho các khách hàng mở mới tài khoản thanh 

toán bằng phương thức trực tuyến lần đầu tại Agribank. 

- Khách hàng được  ác đ nh mở tài khoản thanh toán bằng phương thức 

trực tuyến thành công khi được Agribank phê duyệt thành c ng.  

-  Trong trường hợp tại thời điểm  ác đ nh khách hàng cuối cùng đủ điều 

kiện nhận khuyến mại, nếu có nhiều hơn 01 (một) khách hàng đạt đủ điều kiện 

thì ưu tiên khách hàng có thời gian đăng ký mở tài khoản thanh toán bằng 

phương thức trực tuyến thành c ng sớm hơn; nếu các khách hàng có cùng thời 

gian giao d ch thì ưu tiên khách hàng có số dư tiền gửi trong tài khoản thanh 

toán cao hơn tính đến thời điểm kết thúc chương trình. 

-  Khách hàng đủ điều kiện để nhận khuyến mại sẽ kh ng được đóng tài 

khoản thanh toán trước thời gian trả khuyến mại. Trong trường hợp khách hàng 

đóng tài khoản trước thời điểm chi khuyến mại theo quy đ nh của Agribank thì 

sẽ b  loại khỏi danh sách nhận tiền khuyến mại.  

- Agribank sẽ c ng bố kết quả khách hàng trúng thưởng trên website 

www.agribank.com.vn vào ngày 10, 20 và 30 hàng tháng trong thời gian thực 

hiện khuyến mại. 

- Agribank sẽ chi khuyến mại trực tiếp vào tài khoản của khách hàng được 

nhận khuyến mại trong v ng 05 ngày làm việc kể từ ngày khách hàng mở tài 

khoản thanh toán bằng phương thức trực tuyến thành c ng trên ứng dụng 

Agribank E-Mobile Banking. 

- Agribank cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn ch u trách nhiệm về 

Chương trình khuyến mại trên theo quy đ nh của pháp luật hiện hành. 

 
 

 
 

 

 

http://www.agribank.com.vn/

