MBKE: THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI “VUI ĐỒNG HÀNH”
Để cảm ơn sự tin tưởng và song hành của đông đảo nhà đầu tư, Maybank Kim Eng đã quyết định thực hiện chương trình khuyến mãi “ VUI ĐỒNG
HÀNH”, theo đó từ ngày 15/3/2019 đến ngày 15/12/2019, tất cả khách hàng giao dịch tại MBKE sẽ được tham gia chương trình tích điểm thưởng để có
cơ hội nhận mã KELoyalty đổi nhiều loại quà thiết thực phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí, làm đẹp, thời trang và các sinh hoạt gia đình.
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THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI
“VUI ĐỒNG HÀNH”
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Để cảm ơn sự tin tưởng và song hành của đông đảo nhà đầu tư, Maybank Kim Eng đã quyết định thực hiện chương trình khuyến mãi “ VUI ĐỒNG HÀNH”,
theo đó từ ngày 15/3/2019 đến ngày 15/12/2019, tất cả khách hàng giao dịch tại MBKE sẽ được tham gia chương trình tích điểm thưởng để có cơ hội nhận
mã KELoyalty đổi nhiều loại quà thiết thực phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí, làm đẹp, thời trang và các sinh hoạt gia đình. Điểm thưởng và đổi quà được
tính dựa trên phí giao dịch của khách tại Maybank Kim Eng từ ngày 15/3/2019 đến hết ngày 15/12/2019.
Trong suốt thời gian diễn ra chương trình, với mỗi 30,000đ phí giao dịch tại Maybank Kim Eng, khách hàng sẽ được tặng ngay 1 điểm thưởng và với mỗi
500 điểm thưởng khách hàng được quyền đổi mã Quà tặng điện tử Mobile Gift mệnh giá tương đương 50.000đ để đổi quà của hơn 102 thương hiệu tại
1,084 địa điểm ăn uống, thời trang, mua sắm trên toàn quốc.
Chương trình chỉ áp dụng cho khách hàng cá nhân trong nước có giao dịch tại Maybank Kim Eng.
Quý khách vui lòng xem Thể lệ chương trình, Hướng dẫn sử dụng điểm tích lũy và Hướng dẫn sử dụng Quà tặng điện tử tại đây.
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