
 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH 

 “MỞ TÀI KHOẢN TRỰC TUYẾN, HOÀN 100,000Đ NẠP TIỀN ĐIỆN THOẠI” 

 

− Thời gian triển khai: từ 00:00:00 ngày 22/10/2022 đến hết 23:59:59 ngày 16/12/2022.  

− Phạm vi triển khai: Toàn quốc  

− Dịch vụ sử dụng trong chương trình: Dịch vụ Nạp tiền điện thoại di động trả trước (Topup) qua ứng 

dụng ACB ONE. 

− Đối tượng tham gia chương trình  

- Khách hàng cá nhân mở tài khoản trực tuyến eKYC từ ngày 22/10/2022 trở đi sử dụng dịch vụ Topup thành 

công qua ứng dụng ACB ONE. 

Sau đây gọi tắt là KH. 

− Hình thức khuyến mại: Hoàn tiền trực tiếp vào tài khoản KH. 

− Nội dung chương trình:  

a. Nội dung ưu đãi: Hoàn 100.000 đồng cho khách hàng thỏa mãn điều kiện: 

- Topup thành công qua ứng dụng ACB ONE mệnh giá nạp tiền tối thiểu: 200.000 VND/giao dịch 

(Bằng chữ: Hai trăm nghìn đồng).  

- Thời gian xét thưởng được tính như sau: Mỗi tuần được tính từ 00:00:00 ngày thứ 7 đến hết 23:59:59 

ngày thứ 6 của tuần tiếp theo. 

- Tổng số KH tối đa nhận thưởng của chương trình là: 2.400 khách hàng. 

- Mạng viễn thông áp dụng: Mobifone, Viettel, Vinaphone, Gmobile  

- Mỗi KH chỉ nhận ưu đãi 01 lần trong toàn bộ chương trình 1 từ 22/10 – 16/12/2022.  

- Điều kiện giao dịch sớm nhất căn cứ trên thời gian thực hiện giao dịch thành công.  

b. Ngân sách ưu đãi: 

- Ngân sách: 240.000.000 VND (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi triệu đồng)  

- Ngân sách khuyến mại được chia đều cho 08 (tám) tuần ưu đãi trong thời gian triển khai chương trình, 

mỗi tuần là 30.000.000 VND (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng)   

c. Cách thức hoàn tiền: Tiền hoàn cho KH sẽ được chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản thanh toán của KH 

tại ACB trong vòng 45 (bốn mươi năm) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc mỗi đợt tính thưởng. Chương 

trình sẽ chia làm 2 đợt tính thưởng như sau: 

- Đợt 1: Từ 22/10/2022 đến 18/11/2022 

- Đợt 2: Từ 19/11/2022 đến 16/12/2022 

 

 

 

 

 


