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 ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHƯƠNG TRÌNH  

“ĐỐI TÁC GIỚI THIỆU KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP UOB 2021” 

Bản Điều Khoản và Điều Kiện này có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 01 năm 2021 
 

Đối tác cần lưu ý rằng khi giới thiệu Khách hàng Cá nhân/Doanh nghiệp sẽ nhận được chi phí dịch 

vụ giới thiệu Khách hàng thành công. Đối tác được xem là đã đọc, hiểu và chấp nhận bản Điều 

Khoản và Điều Kiện (“Bản Điều Khoản và Điều Kiện”) này. 

 

1. Đối tượng Đối tác tham gia Chương trình: 

 Cá nhân 

 Tổ chức  

 Không phải là nhân viên của UOB Việt Nam 

2. Phạm Vi Chương Trình: 

Chương trình “Giới Thiệu Khách Hàng Doanh Nghiệp UOB 2021” (“Chương Trình”) được áp dụng 

cho tất cả các Đối tác.  

3. Thời Hạn Chương Trình:  

Thời gian thực hiện việc giới thiệu là từ 04/01/2021 đến 31/12/2021 (bao gồm cả hai ngày này) 

hoặc khi đã hết ưu đãi tại mục 4.1 Điều khoản Điều kiện này (tùy điều kiện nào đến trước), trong 

đó: 

 Hàng tháng, UOBV sẽ tổng hợp danh sách Người giới thiệu và Người được giới thiệu thỏa 

điều kiện theo Chương trình này trong tháng đó và trao thưởng trong vòng 20 ngày đầu 

tháng tiếp theo. 

4. Quy trình trở thành Đối Tác với UOBV và cách thức giới thiệu Khách hàng: 

4.1. Cách thức tham gia chương trình: 

 Cá nhân/ tổ chức đăng ký tham gia chương trình bằng cách: Gửi đăng ký đến điạ chi ̉email 

VN.BBPartnership@UOBgroup.com hoặc để lại thông tin với các nôị dung: 

o Tiêu đề: “ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐỐI TÁC ĐỂ GIỚI THIỆU KHÁCH HÀNG DOANH 

NGHIỆP UOB 2021” 

o Nôị dung: Ho ̣tên, Số điêṇ thoaị, Email 

 Sau khi nhâṇ đăng ký, UOBV tiến hành xác nhâṇ ký kết Hợp đồng dịch vụ theo các bước 

như sau:  

No. Nội dung đối tác 
Đối tác liên kết với UOBV 

Cá nhân Tổ chức 

1 
Bắt buộc Ký kết hợp đồng dịch 
vụ trước ngày giới thiệu khách 
hàng 

1. Agent Agreement 

Vn & En 01062020.pdf 
1.1. Agency 

Agreement English 01062020.pdf

1.2. Agency 

Appendix.pdf  

mailto:bizmerchant@UOBgroup.com
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2 Chứng từ copy đính kèm Giấy CMND/CCCD Giấy phép KD 

3 
Mở tài khoản tại UOBV nhận 
hoa hồng 

Bắt buộc mở tài khoản Không mở tài khoản  

4 Khấu trừ thuế 
 Thuế cá nhân 

 Cung cấp mã số 
thuế cá nhân 

Thuế VAT 

5 
Đối tác phải đăng ký thông tin 
trên HĐDV chính xác. 

 Địa chỉ email Đối tác 

 Số điện thoại di động (nếu Đối tác giới thiệu 
qua Zalo) 

 

4.2. Giới thiệu khách hàng thành công: 

Một lượt giới thiệu được xem là giới thiệu Khách hàng có nhu cầu sản phẩm UOBV (“Giới 

Thiệu Khách hàng”) khi Người Được Giới thiệu (“Khách hàng”) trở thành Khách hàng mới 

của UOB đáp ứng một trong các điều kiện như sau:  

1. Mở thành công Tài Khoản Tiền Gửi Thanh Toán Không Kỳ Hạn và có tối thiểu 01 giao 

dịch; hoặc 

2. Mở thành công Tài Khoản Tiền Gửi Có Kỳ Hạn với số dư tối thiểu 1.000.000.000 VND 

trong thời hạn tối thiểu 3 tháng; hoặc 

3. Có Giao Dịch Ngoại Hối lần đầu tiên, lần thứ hai; hoặc 

4. Đăng ký thành công Khoản Vay Trung Dài Hạn; hoặc 

5. Đăng ký thành công Khoản Vay Ngắn Hạn 

 

4.3. Cách thức giới thiệu: 

Bước Công Việc Cần Làm Chi Tiết 

1 
Đối tác gửi thông tin Khách 

hàng vào hộp thư  
VN.BBPartnership@UOBgroup.com 

2 

Đối tác dùng email và số 

điện thoại đã đăng ký trên 

HĐDV để gửi tin nhắn giới 

thiệu khách hàng. 

 Địa chỉ email 

 Số điện thoại di động 

3 

Thông tin khách hàng giới 

thiệu phải được gửi UOBV 

bằng 01 trong 02 cách: 

1. Gửi trực tiếp đến hộp thư 

VN.BBPartnership@UOBgroup.com  

2. Hoặc Zalo 

4 
Cú pháp gửi thông tin giới 

thiệu: 

Cú pháp gửi thông tin giới thiệu, ví dụ: 

1. Tên khách hàng giới thiệu: Van Son company 

2. Số điện thoại: 090.777.8769 (Anh Thanh Son) 

3. Sản phẩm nhận hoa hồng: 

a. Tiền gửi: Tài khoản thanh toán, hoặc Tiền gửi 

tiết kiệm 

b. Ngoại hối: 

 Ngoại hối (Không bất động sản):  
 Deposit Casa account and NTB FX. 
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Trang 3 / 4 
 

 Thời gian nhận hoa hồng: Thanh toán T+2 

or thanh toán 01 lần. 

 Ngoại hối Bất động sản:  

 Thời gian nhận hoa hồng: Thanh toán T+2 

or thanh toán 01 lần. 

c. Vay vốn:  

 Vay trung hạn; hoặc 

 Vay ngắn hạn 

Lưu ý: 

 Người được giới thiệu phải là Khách hàng chưa từng mở tài khoản tại UOBV. 

 Nếu nhiều Đối tác cùng giới thiệu một Khách hàng, thì được tính cho Đối tác gửi email hoặc 

zalo với thời gian sớm nhất. 

 

5. Chi tiết Chương Trình Khuyến Mại: 

TT SP Chi tiết SP 

Chính sách hoa hồng 

Số tiền hoa hồng (VND) Điều kiện 

1 

Tiền 
gửi 

Số dư tiền gửi 
không kỳ hạn 

300.000 

 Khách hàng mới có phát sinh số dư tiền gửi không kỳ hạn. 

 Có ít nhất 01 giao dịch tiền gửi không kỳ hạn (trong thời gian 
1 tháng kể từ ngày mở tài khoản) (T+1). 

2 
Tiền gửi không 
kỳ hạn bình 
quân 

500.000 

 Khách hàng mới có phát sinh số dư tiền gửi không kỳ hạn. 

 Có bình quân tiền gửi không kỳ hạn trong 01 tháng lớn hơn 
200 triệu VND (trong thời gian 02 tháng kể từ ngày mở tài 
khoản) (T+2). 

 Được cộng dồn hoa hồng ở phần (1). 

3 
Tiền gửi có kỳ 
hạn. 

500.000 

 Tiền gửi có kỳ hạn từ 01 tỷ VND. 

  Kỳ hạn từ 03 tháng. 

 Chỉ áp dụng cho tiền gửi VND. 

 Không chi hoa hồng cho FD để đặt Biz Express Loan. 

4 

Thanh 
toán 
ngoại 
tệ 

 

NTB FX (Non 
Real Estate) 

300.000 

 Khách hàng mới có phát sinh số dư tiền gửi không kỳ hạn. 

 Có ít nhất 01 giao dịch tiền gửi không kỳ hạn (trong thời gian 
1 tháng kể từ ngày mở tài khoản) (T+1). 

1. Đồng ngoại tệ USD: 

Hoa hồng = 05 x Số tiền giao 
dịch ngoại tệ 

2. Đồng ngoại tệ khác: 

Hoa hồng = 10  x số tiền giao 
dịch ngoại tệ quy đổi thành 
USD 

 Số lượng giao dịch ngoại tệ được cộng dồn trong 03 tháng, 
tính từ thời điểm tháng mở tài khoản. 

 Mức chi hoa hồng tối đa 20 triệu đồng/ KH mới. 

 Quy đổi thành USD dựa trên tỷ giá bảng mua vào tại ngày 
thanh toán hoa hồng. 

NTB FX (Real 
Estate) 

1. Đồng ngoại tệ USD: 

0.07% x Số tiền USD khách 
hàng quy đổi x Tỷ giá bảng mua 

 Số lượng giao dịch ngoại tệ được cộng dồn trong 03 tháng, 
tính từ thời điểm tháng mở tài khoản. 
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vào tại ngày thanh toán chi trả 
hoa hồng. 

 

2. Đồng ngoại tệ khác: 
 

0.2% x Số tiền USD khách 
hàng quy đổi x Tỷ giá bảng mua 
vào tại ngày thanh toán chi trả 
hoa hồng. 

5 
Cho 
vay 

Cho vay 

a. Vốn vay dài hạn: 
- 0.4%/số tiền giải ngân thực 

tế (từ 400.000.000 VND đến 
< 6.500.000.000 VND) 

- 0.3%/ số tiền giải ngân thực 
tế (≥ 6.500.000.000 VND) 

 Tối đa chi hoa hồng: 24.000.000 VND/ khách hàng. 

b. Vốn vay ngắn hạn:  
0.1%/hạn mức tín dụng 

 

6. Quy Định chương trình: 

6.1. Số tiền thưởng cho một hay nhiều lần Giới Thiệu Thành Công  sẽ được cộng dồn và tổng 

kết hằng tháng. Sau đó, UOB sẽ tiến hành trả tiền thưởng của tháng đó vào tài khoản 

thanh toán Đối tác mở tại UOB trong vòng 20 ngày của tháng kế tiếp.  

6.2. UOB không chịu trách nhiệm về việc thông báo qua số điện thoại hoặc địa chỉ email của 

Đối tác đăng ký với Ngân hàng không được gửi thành công, khi Đối tác không cung cấp 

và không cập nhật thông tin chính xác, hoặc thư điện tử bị chuyển vào hộp thư rác (Spam/ 

Junk); và khi nhà cung cấp dịch vụ viễn thông của Đối tác sử dụng chặn thông báo từ 

Ngân hàng vì lý do bất kì.  

6.3. UOB có toàn quyền từ chối cung cấp hoặc thu hồi khoản tiền đã được trả cho Đối tác mà 

UOB cho là cung cấp thông tin không hợp lệ, không rõ ràng, không đầy đủ, hoặc vi phạm 

bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào của Chương trình này. 

6.4. UOB sẽ không chịu trách nhiệm liên quan đến bất kỳ loại thuế nào. Bất kỳ khoản thuế 

hoặc việc hoàn thuế cho Cơ Quan Thuế phát sinh từ việc nhận Khuyến Mại là trách nhiệm 

của Đối tác.  

7. Các Điều Khoản Khác: 

7.1. UOB có thể liên hệ với Đối tác thông qua số điện thoại/ email đã đăng ký với UOB để thu 

thập thêm thông tin/ làm rõ hoặc yêu cầu cung cấp tài liệu bổ sung. 

7.2. Trừ khi có quy định khác, Chương Trình này sẽ không được áp dụng với những Khuyến 

Mại hoặc chương trình khuyến mại khác. 

7.3. Ngân hàng có quyền điều chỉnh Bản Điều Khoản và Điều Kiện của Chương Trình tại từng 

thời điểm. Nội dung thay đổi (nếu có) sẽ được thông báo, đăng ký theo quy định pháp luật 

trước ngày áp dụng 

7.4. Đối với các tranh chấp phát sinh liên quan đến Chương Trình, Ngân hàng sẽ giải quyết 

trên tinh thần hợp tác với Đối tác. Trong trường hợp các bên không đạt được thỏa thuận, 

tranh chấp sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam 

7.5. Điều Khoản và Điều Kiện này được lập bằng bản tiếng Việt và tiếng Anh. 


