
NGAN HANG NONG NGHIP CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
VA PIIAT TRIEN NONG THON VIT NAM Bc 1p  - Tir do - Hinh phñc 

S&f55/NIHNo - KHCN Ha Nói, ngày O tháng nãm 2022 

BANG KY THVC HiN KHUYEN Mi1 

Kmnh gfri: Ciic XIic tin thtro'ng mi - B Cong Thuo'ng 

Ten thirorng nhân: NGAN HANG NONG NGHIP VA PHAT TRIEN 
NONG THON VIET NAM (Viêt tat: Agribank). 

Dja chi trii s& chInh: S 2 - Long Ha - P. Thành Cong - Q. Ba DInh - Ha 
Ni. 

Then thoi: 024.38313.625. Fax: 024.37724.404 

- Ma s thud: 0100686174. S tai khomn: 120001219, ti CN S& giao djch 
Agribank. 

Ngirbi lien h: Doàn Thj Kim Dung, chuyên viên Ban Khách hang cá 
nhân - Agribank. Din thoai: 0243 .7674692; Din thoai di dng: 
098.608.1119. 

Can cir Lust Thucmg mai,  Nghj djnh s 81/2018/ND-CP ngày 22/05/2018 
cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt Lu.t Thiiing mai ye hoat dng xi1c tiên thuong 
mai, Agribank dàng k thc hin chucmg trmnh khuyên mai  nhu sau: 

1. Ten chu'oiig trInh khuyn mi: "KIch hoat  Agribank E-Mobile Banking 
- Nh.n ngay qua 1 triu". 

2. Thôi gian khuyn mi: Tr ngày 29/08/2022 dn ht ngày 23/10/2022 
(08 tuân). 

3. Hang hoá, djch vy dtrqc khuyn mii: Djch vt Agribank E-Mobile 
Banking. 

P A P A 4. Hang hoa, dch viii dung de khuyen mi: Xe may Honda Vision dac  biçt 
V06 (2022), may 19c nuóc R.O Hydrogen Kangaroo KG 99A VTU (9 lôi). 

5. Phim vi khuyn mi: Toàn quôc. 
6. Hmnh thfrc khuyn rni: Quaysô xác djnh tningthu&ng. 

A 7. Boi tirçing thrqc htro'ng khuyen mi: Khach hang ca nhan dang ky mm 
vàkIch hoat  thành cong djch vi Agribank E-Mobile Banking trong th?ii gian 
diên ra chucmg trInh khuyên mai. 

8. Tong giá trj giãi thtthng: 474.400.000 VND (Ban tram bay muth tu 
triu, bôn tram ngân dông.). 

9. Thirong nhân cüng thirc hin: Cong ty c ph.n giãi pháp thanh toãn 
Vit Nam (\TNPAY), phôi hçip tham gia triên khai chuang trinh và tài trq toàn 
b chi phi thirc hin chi.wng trInh. (Thóa thun hcrp tác Chiro'ng trInh khuyê'n 
mai và Truyên thong, thi dua phát triên dlch  vy Agribank E- Mobile banking sO' 
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200095/TTHT/VNPAY- AGRIBANK/2022 và Cong van s 748/C V - VNPAY 
ngày 27/07/2022 cia YNPAY g&i kern). 

Agribank cam kt giâi quyt các tnr?mg hçip tranh chip và chju trách 
nhim trwc pháp 1ut ye các vi ph.m khi thirc hien  chuong trInh khuyên mi 
(nêu co); dông thai báo cáo kêt qua thrc hin khuyên mai,  liru trü và chju trách 
nhim ye các ch(rng ti'r, tài 1iu lien quan den báo cáo theo dñng quy djnh cüa 
pháp 14t dê phiic v%i cong tác thanh tra, kiêm tra, giám sat. 

Th l cüa chrnmg trInh khuyn mi duqc dInh kern theo van ban nay. 

Agribank cam kt ni dung dang k nêu trên và hoàn toàn chju trách 
nhim tnrOc pháp 1ut./. 

Nd nhn: 
- Nhu trén; 
- Tong Giám doe (dé báo cáo); 
- TV HDTV Ho Van Scm (dé báo cáo); 
- PTGD Nguyen Hái Long (dé báo cáo); 
- Ban Kiêm soát; 
- Ban TTh (de phOi hçrp thc hin); 
- Luii: VP, BTK, PC, TKTH, K}iCN. 
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THE L1 
CHIJ'(ING TRINH KHUYEN MM 

(Kern theo Cong van sO': &S /NHNo-KHCW ngày O.tháng 08 nám 2022 
cza TOng Giám dOc Agribank) 

1. Ten chiro'ng trInh khuyn mi: "KIch hoat Agribank E-Mobile Banking - 
Nhn ngay qua 1 triu". 
2. Thô'i gian khuyn mii: 29/08/2022 dn ht ngày 23/10/2022. 
3. Hang hoá, dlch  vii dtrçrc khuyn mi: Djch vi Agribank E-Mobile 
Banking. 
4. Phim vi khuyn mi: Toàn qu&. 
5. Hlnh thu'c khuyn mi: Quay so xác djnh trüng thung. 
6. Di ttrcyng thrçc hu'&ng khuyn mi: Khách hang cá nhân clang k mâi và 

kIch hoat thành cong djch vii Agribank E-Mobile Banking trong thai gian din ra 
chucing trinh khuyn mai. 
7. Co cu giãi thu'&ng: 

DVT: VNID 

o cau 
giãi 

th u'&n g 

Ni dung 
giãi thir&ng 

Trjgiá 
giãi 

thu'ông 
(VND) 

S 
giãiITun 

S 
tun 

Tong 
s giãi 

Thành tin 
(VND) 

Giái Nhá't 
hang tua'n 

Xe may Honda 
Vision dàc bit 
V06 (2022) 

46.3 00.000 01 08 08 370.400.000 

Giái NhI 
hang tun 

Máylçc nir&c 
R.O Hydrogen 
Kangaroo KG 
99A VTU (9 lôî) 

6.500.000 02 08 16 104.000.000 

TONG CONG 474.400.000 

Tng giá trj giái thi.thng cüa giãi thu&ng quay s may man: 474.400.000 VND 
(Bang chi:Bdn tram bay mu'cli tw triu bO'n tram nghln d&ig), chim khoãng 4% so 
vi tng giá trj hang hóa khuyn mai. 

8. Ni dung chi tit th 1 chirong trInh khuyn m1i: 
8.1. Diu kiin, each thfrc, thu tiic ciii th d khãch hang thrçrc tham gia 

chtroiig trInh khuyn mi: 

Khách hang cá nhân clang k djch vi Agribank E-Mobile Banking tti quay giao 
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dich hoàc dng k online qua phumg thüc eKYC. Khách hang mi l'rng diing 
Agribank E- Mobile Banking và lam theo hung din trén man hInh d kIch hot djch 
vi. Sau khi khách hang thuc hin kIch hoit thành cong djch vçi trong thi gian 
khuyn mai khách hang s nhQn duçvc 01 ma dir thrning d tham gia chuong trInh, ci 
th: 

- Khách hang cá nhân däng k mâi và kich hoot thành cOng djch v11 Agribank E-
Mobile Banking trong khoãng th?yi gian t1r oOh0o'OO" ngày 29/08/2022 den 
23h59'59" ngày 04/9/2022 së nhân 1 ma dir th.rng tham gia quay so Tuân 1 cüa 
chng trInh. 

- Khách hang cá nhan dàng k mâi và kIch hoat thành cong djch vi Agribank E-
Mobile Banking trong khoâng thñ gian tr oohoo'OO" ngày 05/9/2022 den 
23h59'59" ngày 11/09/2022 s nhân 1 ma dir thixàng tham gia quay so Tuân 2 cüa 
chixang trInh. 

- Khách hang cá nhân dàng k mâi và kich hoat thành cOng djch vi Agribank E-
Mobile Banking trong khoáng thii gian tir 00h00'OO" ngày 12/09/2022 den 
23h59'59" ngày 18/09/2022 së nhn 1 ma dir thirrng tham gia quay so Tuân 3 cüa 
chumig trInh. 

- Khách hang cá nhân dàng k mri và kIch hot thành cOng djch vit Agribank E-
Mobile Banking trong khoãng thii gian tix 00h00'00' ngày 19/09/2022 den 
23h59'59" ngày 25/09/2022 së nhn 1 ma d1r thu&ng tham gia quay sO Tuân 4 cUa 
chucing trinh. 

- Khách hang cá nhan däng k mói và kich boat thành cong djch vi Agribank E-
Mobile Banking trong khoãng th?i gian ti'r oohoO'OO" ngày 26/09/2022 den 
23h59'59" ngày 02/10/2022 s nhn 1 ma dir thu&ng tham gia quay s TuAn 5 cüa 
chucing trmnh. 

- Khách hang cá nhan däng k m&i va kIch hoat  thành cOng djch vii. Agribank E-
Mobile Banking trong khoâng thii gian tf.r oohO0'OO" ngày 03/10/2022 den 
23h59'59" ngày 09/10/2022 s nhn 1 ma dir thu&ng tham gia quay sO Tuân 6 cüa 
chucing trInh. 

- Khách hang cá nhân däng k m9i và kIch boat thành cong djch vii Agribank B-
Mobile Banking trong khoâng th&i gian tü OohOO'OO" ngày 10/10/2022 dn 
23h59'59" ngày 16/10/2022 s nhn 1 ma di,r thi.r&ng tham gia quay s Tuân 7 cüa 
chi.ro'ng trInh. 

- Khách hang cá nhan dãng k mi va kIch hoat  thành cong djch vit Agribank E-
Mobile Banking trong khoãng thai gian tr OOhOO'OO" ngày 17/10/2022 den 
23h59'59" ngày 23/10/2022 së nhn 1 ma d%r thu&ng tham gia quay s Tuân 8 cüa 
chucing trInh 

- Mi khách hang chi nhân throc tM da 1 ma dr thu&ng trong Ca chuing trInh 
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khuyn mai.  Ma dr thithng dành cho khách hang l.n du tiên kich hoat djch vi 
Agribank E-Mobile Banking. Không áp diing khi khách hang hüy djch vii và kich 
boat lAn 2 trong chuong trInh khuyn mai. 

- Mi khách hang chi nhn t& da 01 Giâi quay s may m&n trong toàn chucing 
trInh. 

- Khách hang có th nh.n thu&ng bAng hin 4t hoc tin m.t có giá trj bAng vâi 
giá trj giãi thuâng da cong b. 

- Dich vu Agribank E-Mobile Banking cüa khách hang phài & trng thai hoat 
dng tai  thai dim quay so. 

8.2 Thôi gian, each thfrc phát hành bang chfrng xác dnh trüng thtrô'ng: 
- Ma s d thu&ng là mt d.y k t%r gm 9 chü s ngu nhiên, ducic g1ri cho 

khách hang qua tin nh.n OTT trên irng diing Agribank E-Mobile Banking ngay sau 
khi khách hang kIch hoat thành cong frng ding Agribank B-Mobile Banking. Ma s 
dir thurng dirçic cAp cho khách hang tham gia chuong trInh theo phumg thüc trirc 
tuyn và duy nhAt trên toàn h thng. 

- Tin nhn thông báo ma s dçr thuâng duqc giri cho khách hang qua tin nh.n 
OTT trên irng diing Agribank B-Mobile Banking vi ni dung nhu sau: Agribank 
trán trQng thông báo ma s6 dt thithng chwong trInh "KIch hogt Agribank E-Mo bile 
Banking — Nhn ngay qua 1 triu" cia quj khách là xxxxxxxxx. Chi tiêt tgi 
www.agribank.com.vn, Hotline: 1900 55 55 77. 

9. Quy djnh v bAng chu'ng xác dnh triing thtthng: 
- BAng chi'rng xác djnh trüng thithng là ma s dir thung gm mt day k tir 9 

chtr sé ngu nhiên duçrc gi:ri cho khách hang qua tin nhn OTT trên rng diing 
Agribank B-Mobile Banking. 

- M6i khách hang sau khi kich hoat djch vi Agribank B-Mobile Banking trong 
thi gian thirc hin chuong trInh se dugc cAp 01 ma s dir thu&ng tham gia quay s& 

- Tng ma s dr thix&ng ducvc phát hành là tng s luçing khách hang kIch hoat 
thành cong djch v11 Agribank B-Mobile Banking trong thi gian khuyên mai. 

10. Thô'i gian, dla  dim và cách thuc xác djnh trüng thtrông: 
- Thai gian xác djnh trüng thu&ng (Thii gian quay thung): 

• Dct I (Quay s xác djnh giãi tuAn 1,2): Dir kin vào ngày 15/09/2022; 
• Dçct II (Quay s xác djnh giâi tuAn 3,4): Dr kin vào ngày 29/09/2022; 
• Dçit III (Quay s xác djnh giãi tuAn 5,6): D%r kin vào ngày 13/10/2022; 
• Dçit IV (Quay s xác djnh giài tuAn 7,8): Dir kin vào ngày 27/10/2022; 
- Dja dim quay thumg: Tri sâ chmnh Agribank s 18 TrAn HUu Dirc, M Dlnh 

-HàNôi. 

- cach thüc xác djnh trüng thuàng: Agribank sê quay thuàng xác djnh khách 
hang trüng thu&ng bang phAn mêm quay thu&ng tçr dng. HOi  dng giám sat së tin 

1REN 
ON 
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hành quay thir&ng 1.n krçrt di vâi giài NhI và giâi Nht cüa giâi thu&ng Tutn. Các 
m dir thuâng dA trüng ththng sê thrçic 1oi ra khói dü 1iu quay s trüng thu&ng. 

- Vic quay thucng duçic thirc hin cong khai mi dçit dithi sr chirng kin cüa 
dii din Ngân hang Agribank, di din VNPAY và dti din khách hang tham gia 
chucmg trInh khuyn mai.  Kt qua bui quay s së duçc 1p thành biên ban vi s1r 
xác nhn cüa các ben chirng kin. 

11. Thông báo trüng thtr&ng: 

Trong vông 07 ngày lam vic k ti'r ngày Agribank t chirc quay thuâng dê xác 
djIIh khách hang trüng thu&ng, Agribank s cong bá k& qua trtmg thu&ng cOng khai 
tai tat ca dim giao djch trong toàn quc và trên website: www.agribank.com.vn  
hoc trên các phtrcng tin thông tin dai  chñng. Déi vyi Giâi Nht và Giãi NhI, các 
chi nhanh Agribank së thông báo bng hInh thüc gçi din triic tip cho ngi.thi tn1ng 
thu&ng theo h9 ten và s din thoai dang k cüa khách hang. Ngân hang không chju 
trách nhim trong tnithng hqp khách hang dang k sai dja chi ho.c s din thoi. 

12. Thoi gian, dja dim, each thfrc và thu tiic trao thtr&ng: 
- Giao Giám d'c chi nhánh 1oii I quy& djnh dja dim trao thu&ng cho khách 

hang ti Hi s& chInh cUa các chi nhánh 1oi I ho.c tai  chi nhánh Agribank nai khách 
hang dãng k djch vii. 

- Thu tl;lc trao thung: Khi nhn thu&ng, khách hang tiling thir&ng phái xuât 
trInh các gi.y t sau: 

• Chirng minh thu / CCCD, ma s thu cüa ngi.thi dirng ten trén phiêu dàng k 
djch vçi Agribank E-Mobile Banking hoc Chirng minh thu / CCCD cüa ngui dirge 
u' quyên và giây u quyên có xác nhn cüa chInh quyên cap xã ncii ngithi trüng 
thumg cu trii. Thu tiic nhn giãi thuâng thay thc hin nhu thu tc u quyên rut tiên 
theo quy djnh hin hành. 

• K dung chf k vào "Biên ban giao nhn giãi thithng" theo chü k mu dã 
clang k trên the luu gôc ti ngân hang. Triring hgp u quyên thI chü k cüa ngiri u 
quyên trên giây quyên phãi dung vói chü k2  clang k trên the luu gôc. 

- Thii hn kêt thüc trao thung: Agribank có trách nhim trao thi.r&ng cho 
khách hang trong vông 45 ngày k ti'r ngày kt thüc thai gian khuyn mi. Qua thai 
gian trên nu khách hang không dn nh.n thu&ng, phtn thuâng s dirge xCr 1 theo 
quy djnh cüa pháp 1ut hin hânh. 

- Trách nhim cüa khách hang tiling thithng: Khách hang tiling thuâng phâi 
chju mci chi phi di 'ai, chi phi lien quan dn clang k quyn s& hüu tài san (nu co) 
va chju trách nhim dóng thus thu nh.p khOng thuang xuyên theo quy djnh hin hành 
cüa pháp 1ut. 

13. Quy djnh v du m6i giãi dáp thc mac: 

Mi thc m.c lien quan dn chircmg trInh khuyn mii, khách hang lien h vOi 
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các da chi sau dê ducic giãi dáp: 

- Ngân hang Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam, s 2 - Lang H - 
Thành Cong — Ba Dình - HàNi. Din thoi: 024.37674692; S Fax: 024.32321116. 

- Các chi nhánh, phèng giao djch cüa Agribank trên toàn quc. 
• A A A 14. Trach nhiçm cong bo thong tin: 

Agribank có trách nhim thông báo cong khai ni dung chi tit cüa The 
chuong trInh khuyn mai  nay  tai  tht cã các chi nhánh, phOng giao djch cüa Agribank 
trén toãn quc hoc trên các phuang tin thông tin dai  chüng. Cong b k& qua trüng 
th.nxng cong khai tai  tt cá các chi nhánh, phông giao djch cüa Agribank trên toàn 
quc, trén website: www.agribank.com.vn. 

15. Các quy djnh khác: 
- Agribank hoàn toàn chu trách nhim trong vic quàn 1 tInh chInh xác ct1a 

b.ng ch'crng xác djnh trüng thithng và vic xác djnh trüng thithng. Vic t chüc 
chrnmg trInh khuyn mi phái ctám bâo tInh cong bng, minh bach và khách quan. 

- Agribank dixçic quyn si'r diing ten, tui, da chi và hInh ánh cUa ngu?i trcing 
giái vao m1ic dIch tuyên truyn, quãng cáo khi có s11 dng cüa khách hang. 

- Khách hang tham gia chuung trInh khuyn mai  vn duçic tham gia các 
chucmg trInh khuyn mai  khác cüa Agribank din ra trong cüng thai dim nu nhu 
thôa man diu kin tham gia cüa các chuong trInh nay. 

- Sau khi kt thüc chirong trInh khuyn mai,  Agribank Co trách nhim báo cáo 
kt qua thirc hin chtrcing trInh khuyn mi trén theo dung quy djnh cüa pháp 1u.t v 
thai hn báo cáo, h so báo cáo và các giy ti kern theo. 

- Trong truOrng hçip xãy ra tranh chp lien quan den chirong trInh khuyên mIi 
nay, Agribank có trách nhiêm trirc tip giái quy&, nu không thOa thun duçic tranh 
chip sê dugc xtr l theo quy djnh cUa pháp 1ut Vit Nam hin hành. 

- D& vâi nhing giãi thu&ng khOng cO nguai trüng thir&ng, Agribank có trách 
nhim trIch np 50% giá trj cUa giâi thithng dã cong b vào n_gân sách nhà nuâc theo 
quy djnh tai  khoân 4 Diu 96 Lut Thuong mai. 
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