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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

 TÀI KHOẢN MIỄN PHÍ - HOÀN TIỀN ĐẦY VÍ. 

*** 

1. Tên chương trình khuyến mại: Tài khoản miễn phí - Hoàn tiền đầy ví. 

2. Hàng hóa dịch vụ khuyến mại: Tài khoản Trực Tuyến 

3. Phạm vi (địa bàn) khuyến mại: Tất cả các CN/PGD ACB trên toàn quốc. 

4. Hình thức khuyến mại: hoàn tiền vào Tài khoản Trực Tuyến dành cho 2.000 Khách hàng (gọi 

tắt là KH) đầu tiên thỏa điều kiện chương trình. 

5. KH của chương trình khuyến mại:  

- Áp dụng cho tất cả KH mở thành công Tài khoản Trực Tuyến và có thực hiện một trong các 

giao dịch:  Giao dịch thanh toán hóa đơn, giao dịch gửi tiết kiệm Online, giao dịch qua Thẻ 

Visa Debit Cashback trong thời điểm triển khai chương tình. 

- Cán bộ, nhân viên ACB và các công ty trực thuộc không tham gia chương trình này. 

6. Nội dung và thể lệ chi tiết chương trình khuyến mại hoàn tiền: 

6.1 Ưu đãi: 

- Hoàn tiền vào số Tài khoản Trực Tuyến của KH sau khi KH đăng ký thành công và thực 

hiện giao dịch. 

- Số tiền hoàn tối đa: 400.000 VND /1 KH. 

- Áp dụng cho 2.000 KH đầu tiên thỏa điều kiện tham gia kể từ 11/10/2021. 

- Tổng ngân sách: 200.000.000 VND. 

Stt Loại giao dịch Giá trị hoàn tiền 

1 Giao dịch “Thanh toán hóa đơn”: mức thanh toán 

tối thiểu 300.000 VND cho GD đầu tiên. 

Hoàn 50.000 VND  

2 Gửi Tiết kiệm Online có kỳ hạn lần đầu tiên: từ 20 

triệu VND trở lên và kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. (*) 

Hoàn 50.000 VND 

3 KH thực hiện chuyển đổi sang Tài khoản Ebiz và mở 

Thẻ Visa Debit Cashback thực hiện giao dịch mua sắm 

Hoàn tiền vào Thẻ lên đến 1% / tháng dành cho 

chủ Thẻ ACB Visa Debit Cashback (Thẻ kết nối 

với TK KH đã chuyển đổi thành công) và theo 
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chính sách thẻ ACB Visa Debit Cashback (tối đa 

300.000 VND/ tháng). 

(*) Tại thời điểm hoàn tiền, Tài khoản Tiết kiệm vẫn còn Active. 

 

6.2 Thời gian khuyến mại: từ 11/10/2021 đến 31/12/2021 hoặc 2.000 KH đầu tiên thỏa điều 

kiện (tùy điều kiện nào đến trước) 

6.3 Thời gian hoàn tiền:  

Đợt Thời gian thực hiện giao dịch Ngân hàng thông báo trước ngày 

1 11/10/2021 – 31/10/2021 30/11/2021 

2 01/11/2021 – 30/11/2021 31/12/2021 

3 01/12/2021 – 31/12/2021 31/01/2022 

 

7 Quy định chung: 

- ACB hoàn tiền trực tiếp vào Tài khoản Trực Tuyến hoặc Tài khoản Trực Tuyến đã chuyển 

đổi sang loại Tài khoản khác của KH tham gia. 

- Một khách hàng chỉ được hoàn tiền cho lần giao dịch đầu tiên.  

- Không áp dụng cộng dồn số tiền giao dịch. 

- Chỉ áp dụng các Tài khoản Trực tuyến / Tài khoản Trực Tuyến đã chuyển đổi sang loại Tài 

khoản khác, và Tài khoản Tiết kiệm Online còn Active tại thời điểm hoàn tiền. 

- Chương trình khuyến mại kết thúc khi đạt 2.000 KH đầu tiên hoặc hết thời gian triển khai 

chương trình (tuỳ điều kiện nào đến trước).  

- Trong trường hợp nhiều KH cùng hợp lệ, ACB sẽ xem xét thời gian KH thực hiện giao dịch 

thành công đến trước để áp dụng chương trình. 

- Kết quả chương trình khuyến mại sẽ thông báo sau khi kết thúc chương trình thông qua 

Email của KH đăng ký khi mở TKTT. 

- Thực hiện hoàn tiền 1 tháng/ lần vào tài khoản của KH cho đến khi hết ngân sách chương 

trình hoặc thời gian triển khai chương trình (tuỳ điều kiện nào đến trước) 

8 Quy định khác: 

- Chủ Tài khoản chịu mọi chi phí phát sinh và các khoản thuế thu nhập không thường xuyên 

(nếu có) liên quan đến việc hoàn tiền và chịu trách nhiệm khai thuế phát sinh với cơ quan 

thuế do được hoàn tiền. 

- ACB không chịu trách nhiệm về việc KH không nhận được thông tin về chương trình 

khuyến mại. 
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- ACB giữ toàn quyền quyết định cuối cùng của chương trình. 

- ACB có quyền sử dụng hình ảnh người tham gia vào tất cả các hoạt động quảng bá, truyền 

thông vào các mục đích hợp pháp của ACB không giới hạn không gian và thời gian. 

- Quy định về loại giao dịch, số tiền & kỳ hạn giao dịch để hưởng ưu đãi hoàn tiền ACB có 

thể thay đổi theo từng thời kỳ & được ACB thông báo trên website www.acb.com.vn.ACB 

có quyền thay đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ các Điều khoản và Điều kiện này cùng với nội dung 

của chương trình với điều kiện là việc thay đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ phù hợp với quy định 

của pháp luật.  

- ACB có quyền từ chối hoàn tiền cho các trường hợp nghi ngờ gian lận hoặc gian lận của 

KH. 

- Các tranh chấp về thương mại của KH đối với ACB sẽ được giải quyết trên cơ sở thỏa thuận 

giữa KH và ACB, sẽ do Bộ Công Thương có quyết định giải quyết cuối cùng nếu các thỏa 

thuận không đạt kết quả. 

- ACB cam kết thực hiện đúng các quy định của Bộ Công Thương, các quy trình về tổ chức 

chương trình. 

- Bằng việc tham gia chương trình này, KH chấp nhận tất cả các Điều khoản và Điều kiện 

của chương trình được liệt kê trong Thể lệ chương trình này. 

 

NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU 

 

http://www.acb.com.vn/

