BM02

RƯỚC LỘC KHAI XUÂN
1.
2.

Thời gian triển khai: Từ ngày 21-22/02/2018 (tức Mùng 06 – 07 Tết Âm lịch).
Đối tượng khách hàng:

-

Tất cả các khách hàng cá nhân (ngoại trừ CBNV của SCB, Công ty Sinh Tài, Công ty
Thời Đại, Công ty AMC, Công ty Bảo Long) đến giao dịch tại SCB, cụ thể:

-

3.



Gửi mới/tái tục/lãnh lãi định kỳ (trừ tất toán toàn bộ/một phần tài khoản tiết
kiệm) tài khoản tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn.



Mở mới tài khoản tiền gửi thanh toán.



Nộp tiền vào tài khoản.



Mở mới thẻ SCB (ATM/TTQT/TDQT) hoặc đến nhận thẻ TDQT.



Thanh toán, chuyển tiền, nhận tiền trong và ngoài nước (trừ Rút tiền mặt từ tài
khoản thanh toán).



Tham gia sử dụng dịch vụ chi hộ lương, thu chi hộ tận nơi bằng tiền mặt, thanh
toán hóa đơn, ngân quỹ, tín dụng và Ngân hàng điện tử.

Khách hàng được chia làm 2 nhóm để thực hiện hái lộc:


Nhóm 1: Khách hàng tiền gửi (gửi mới, tái tục, lĩnh lãi) với tổng số dư tiền gửi
quy đổi trong thời gian triển khai chương trình từ 100 triệu đồng trở lên, kỳ hạn
gửi tối thiểu 06 tháng.



Nhóm 2: Khách hàng khác Nhóm 1.

Nội dung ưu đãi
Khách hàng được tặng tiền mặt trong các bao lì xì mà khách hàng hái được với mệnh
giá tiền theo từng Nhóm như sau:
Mệnh giá (đồng)

Nhóm Khách hàng

60.000
Nhóm 1

80.000
90.000
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20.000

Nhóm 2

50.000

4.

Quy định của chương trình

-

Mỗi khách hàng được tặng 01 bao lì xì trong suốt thời gian triển khai chương trình, cụ thể:


Khách hàng Nhóm 1 chỉ được quyền chọn/hái Lộc xuân (01 bao lì xì) được treo trên
cây mai/cây đào tại mỗi Đơn vị hoặc các hình thức khác.



Khách hàng Nhóm 2 chỉ được chọn 01 bao lì xì.

-

Trường hợp khách hàng từ Nhóm 2 đủ điều kiện chuyển sang Nhóm 1 thì có quyền được
chọn/hái thêm 01 bao lì xì của Nhóm 1 sau khi đã nhận 01 bao lì xì với tư cách Nhóm 2.

-

Các quy định khác không có trong chương trình này được thực hiện theo các quy
định hiện hành của SCB.
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