THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH
VUI ĐỒNG HÀNH
1. Đối tượng tham gia chương trình
-

Chỉ áp dụng cho khách hàng cá nhân trong nước giao dịch tại MBKE.

2. Thời gian chương trình: từ ngày 15/03/2019 đến 15/12/2019 (hoặc đến khi hết quà tặng)
3. Quy định về điểm thưởng

30.000đ phí giao dịch

1 điểm thưởng

Mỗi 30.000đ phí giao dịch được qui đổi tương ứng 1 điểm thưởng.

500 điểm thưởng

Mã Quà tặng điện tử
KELoyalty
trị giá 50.000đ

Mỗi 500 điểm thưởng khách hàng được quyền đổi mã Quà tặng điện tử KELoyalty (*)với
mệnh giá tương đương 50.000đ
(*) Quà tặng điện tử KELoyalty là quà tặng Mobile gift được dùng đổi quà tại hơn 102
thương hiệu với hơn 1,084 địa điểm ăn uống, thời trang, mua sắm trên toàn quốc.
-

Điểm thưởng được làm tròn xuống hàng đơn vị. Ví dụ: phí giao dịch theo ngày giao dịch
quy đổi điểm thưởng là 10.75 thì điểm thưởng được làm tròn là 10 điểm.

-

Điểm thưởng sẽ không có giá trị quy đổi sau ngày 15/12/2019.

-

Điểm thưởng được tính trên phí giao dịch và cập nhật tự động vào “Tài khoản Điểm
thưởng” sau 01 ngày làm việc kể từ ngày giao dịch thành công.

-

Số điểm thưởng tích lũy được quy đổi thành mã KELoyalty với mệnh giá chuyển đổi tương
ứng và không được hoàn lại trong bất kỳ trường hợp nào. “Tài khoản Điểm thưởng” sẽ bị
trừ một số điểm tương ứng với mức điểm đã đổi quà.

-

Khách hàng vi phạm thanh toán sẽ không được quy đổi thưởng cho đến khi thực hiện đúng
nghĩa vụ thanh toán và thời hạn của chương trình khuyến mại còn hiệu lực.

-

Giao dịch để quy điểm nếu có khiếu nại sẽ không được tính điểm cho đến khi khiếu nại
được giải quyết. Khi đó, MBKE sẽ điều chỉnh điểm phù hợp theo tình hình thực tế.

-

Điểm thưởng không được phép chuyển nhượng qua lại giữa các tài khoản khác nhau.

-

Điểm thưởng sẽ tự động hết hiệu lực quy đổi ngay khi khách hàng đóng tài khoản tại
MBKE.

4. Quy định đổi thưởng
-

Số lượng mã KELoyalty có hạn và được gửi cho khách hàng theo thứ tự ưu tiên người đăng
ký trước.

-

Cách thức và thời hạn sử dụng mã KELoyalty được gửi đến khách hàng qua tin nhắn hoặc
email theo thông tin khách hàng đã đăng ký với MBKE.

-

Tra cứu điểm thưởng và đổi thưởng thông qua kênh giao dịch trực tuyến:
+ KE Mobile để tra cứu điểm thưởng.
+ KE Trade https://ketrade.com.vn để tra cứu điểm thưởng và đổi thưởng;

5. Các quy định khác
-

Khách hàng tự chịu trách nhiệm thanh toán các khoản phí, thuế phát sinh (nếu có) liên quan
đến việc tham gia chương trình.

-

Khi tham gia chương trình tích điểm, Khách hàng không bị hạn chế tham gia các chương
trình ưu đãi khác nếu có.

-

Các khiếu nại, tranh chấp giữa khách hàng và MBKE phát sinh từ chương trình sẽ được hai
bên thương lượng giải quyết. Trường hợp không giải quyết được thì sẽ đưa ra tòa án có
thẩm quyền giải quyết.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TÍCH LŨY ĐIỂM – KELoyalty
Bước 1: Đăng nhập vào giao dịch trực tuyến KE Trade – Tích lũy điểm. Vào màn hình Thể
lệ chương trình để hiểu rõ các quy định trong thể lệ chương trình do MBKE công bố theo
từng thời điểm.
Bước 2: Vào màn hình Đổi điểm nhận quà để xem danh sách quà và đổi quà khi đã đủ điểm.

Bước 3: Khi đã đủ điểm, khách hàng chọn loại quà MBKE đã công bố. Nhập thông tin Quà
muốn đổi và gửi yêu cầu.

Bước 4: Vào màn hình Lịch sử đổi quà để xem lại trạng thái Yêu cầu đổi quà gửi.

Bước 5: Sau khi trạng thái xử lý của yêu cầu đổi quà chuyển sang Đã xử lý, MBKE sẽ gửi mã
code quà tặng điện tử qua tin nhắn (SMS) hoặc Email đăng ký của khách hàng.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG QUÀ TẶNG ĐIỆN TỬ
Để sử dụng quà tặng điện tử, Quý khách vui lòng:
1. Lựa chọn địa điểm muốn đổi quà tại https://mobilegift.vn/ hoặc liên hệ 028.73036768 để
được hướng dẫn.

2. Trình mã quà cho thu ngân tại cửa hàng Quý khách chọn

3. Ngoài các địa điểm đổi quà trên, Quý khách có thể lựa chọn nạp card điện thoại theo link

https://mobilegift.vn/Tup/nap-the hoặc nhắn tin theo cú pháp “TOPUP [Mã code]” và gửi
đến 8069.

Quý khách hàng vui lòng tham khảo Hướng dẫn sử dụng của Mobile gift tại link:
https://www.giftnetwork.vn/bo-qua-tang-dien-tu-mobile-gift
Quà tặng điện tử KELoyalty là quà tặng Mobile gift được dùng đổi quà tại hơn 102 thương
hiệu với hơn 1,084 địa điểm ăn uống, thời trang, mua sắm trên toàn quốc.

