
 

1 
 

 ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHƯƠNG TRÌNH  

“ƯU ĐÃI QUÝ 3 DÀNH CHO KHÁCH HÀNG GIẢI NGÂN 

THÀNH CÔNG GÓI VAY BIZMERCHANT” 

Bản Điều Khoản và Điều Kiện này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2021 

Khách hàng cần lưu ý rằng khi Khách hàng tham gia Chương Trình hoặc đồng ý nhận các ưu đãi theo 

Chương Trình, Khách hàng sẽ được xem là đã đọc, hiểu và chấp thuận bản Điều Khoản và Điều Kiện  

(“Bản Điều Khoản và Điều Kiện”) này. 

1. Phạm Vi Chương Trình: 

Chương trình “Ưu đãi Quý 3 Dành Cho Khách hàng Giải Ngân Thành Công Gói Vay BizMerchant” 

(“Chương Trình”) được áp dụng cho các  Chủ Gian hàng trực tuyến trên 03 (ba) kênh thương mại 

điện tử Lazada, Sendo, Shopee vay vốn và trở thành Khách Hàng của Ngân hàng TNHH một thành 

viên United Overseas Bank (Việt Nam) (gọi chung là “UOB” hoặc “Ngân Hàng”) trong Thời Gian 

Khuyến Mại. 

2. Thời Gian Khuyến Mại:  

Thời gian khuyến mại từ 01/07/2021 đến 30/09/2021 (bao gồm cả hai ngày này) (“Thời Gian 

Khuyến Mại”), trong đó: 

 Thời gian đăng ký vay: từ 01/07/2021 đến hết 30/09/2021; 

 Thời gian giải ngân khoản vay: từ 01/07/2021 đến hết 15/10/2021; 

3. Nội Dung Chương Trình: 

3.1. Đối tượng áp dụng: 

Chương Trình được áp dụng đối với khách hàng đáp ứng các điều kiện sau (“Khách Hàng”):  

(i) Là nhà bán hàng trên tối thiểu 01 (một) trong 03 (ba) kênh thương mại điện tử Lazada, Sendo, 

Shopee; và 

(ii) Lần đầu nộp hồ sơ vay sản phẩm UOB BizMerchant được cung cấp bởi UOB trong Thời Gian 

Khuyến Mại; và 

(iii) Là doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh hoặc cá nhân kinh doanh hoạt động tại Thành Phố Hồ 

Chí Minh; và 

(iv) Khoản vay UOB BizMerchant được duyệt và được giải ngân thành công trong Thời Gian 

Khuyến Mại một khoản vay có hạn mức tối thiểu 200.000.000 VND (“Khoản Giải Ngân”). 

(v) Khách Hàng phải có ngành nghề kinh doanh nằm trong 09 (chín) danh mục sau: 

1. Máy tính bàn và Máy tính xách tay  

2. Tạp hoá 

3. Sức khỏe & Làm đẹp 

4. Nhà cửa & Đời sống 

5. Thiết bị gia dụng 

6. Giặt ủi và Vệ sinh 

7. Mẹ và Bé 
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8. Thể thao & Ngoài trời 

9. TV, Âm thanh & Video, Trò chơi điện tử và Phụ kiện thông minh 

3.2. Khách Hàng hợp lệ được nhận 01 (một) “Thẻ nạp quảng cáo Shopee” (“Quà Tặng”) với mệnh 

giá lên đến 1.000.000 VND với chi tiết như sau: 

Mức Hạn mức giải ngân (VND) Mệnh giá Thẻ nạp quảng cáo 

Shopee (VND) 

1 Từ 200.000.000 đến dưới 250.000.000 200.000 

2 Từ 250.000.000 đến dưới 400.000.000 500.000 

3 Từ 400.000.000 trở lên 1.000.000 

3.3. Chương Trình chỉ áp dụng cho 120 (một trăm hai mươi) Khách Hàng hợp lệ có Khoản Giải Ngân 

sớm nhất trong Thời Gian Khuyến Mại theo quy tắc người tới trước được trước. Trong trường 

hợp hai Khách Hàng hợp lệ có cùng thời gian giải ngân, Quà Tặng sẽ được dành cho Khách 

Hàng hợp lệ có thời gian đăng ký qua đường link đăng ký khoản vay sớm hơn.  

3.4. Chương trình sẽ kết thúc khi 120 Quà Tặng được trao hoặc khi ngân sách chương trình 

(99.000.000 VND) đã hết, tuỳ vào điều kiện nào đến trước. 

3.5. Mỗi Khách Hàng chỉ được hưởng Khuyến Mại một lần trong Thời Gian Khuyến Mại. 

3.6. Ngành nghề kinh doanh được xác định dựa trên thông tin của người bán hàng trong hồ sơ đăng 

ký khoản vay UOB BizMerchant. Người có quyết định cuối cùng về ngành hàng kinh doanh của 

Khách Hàng là UOB. 

3.7. Cách thức tham gia Chương trình: 

 Khách hàng điền thông tin vào mẫu đăng ký tham gia taị link đăng ký khoản vay UOB 

BizMerchant. 

 Sau khi nhâṇ thông tin đăng ký của khách hàng, nhân viên Ngân hàng UOB liên lạc, tư vấn 

và thực hiện các thủ tục hỗ trợ khách hàng trong việc xét duyệt khoản vay.  

 Khi Khách Hàng được phê duyệt và có Khoản Giải Ngân trong Thời Gian Khuyến Mại, UOB 

sẽ gửi email và/hoặc gọi điện thoại để thông báo xác nhận về việc gửi quà tặng.  

 UOB sẽ gửi Quà Tặng qua email hoặc số điện thoại khách đã hàng đăng ký khi xét duyệt hiện 

khoản vay. Quà Tặng được gửi vào tháng kế tiếp tháng Khách Hàng có Khoản Giải Ngân.  

3.8. Thông tin về Thẻ nạp quảng cáo Shopee: 

 Thời hạn sử dụng: 02 (hai) tháng. Hạn sử dụng chi tiết sẽ được nêu trong email/SMS gửi 

đến Khách Hàng. 

 Thẻ được sử dụng để nạp tiền vào tài khoản Quảng Cáo Shopee của người bán và không 

có giá trị quy đổi thành tiền mặt. 
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4. Quy Định Về Khuyến Mại và Nhận Khuyến Mại: 

4.1. UOB có trách nhiệm thông báo đầy đủ chi tiết nội dung của thể lệ Chương Trình qua e-mail của 

Khách Hàng ngay khi UOB nhận được đăng kí khoản vay từ Khách Hàng. Kết quả của Chương 

Trình cũng sẽ được thông báo đến Khách Hàng qua hình thức gọi điện thoại, gửi SMS hoặc e-mail 

cho Khách Hàng được nhận Khuyến Mại. 

4.2. Khách Hàng có trách nhiệm cung cấp số điện thoại và e-mail cho UOB để được nhận thông báo 

(trong trường hợp khách hàng được nhận Khuyến Mại). UOB không chịu trách nhiệm đối với bất 

kỳ nỗ lực thông báo không thành công do sai sót trong thông tin liên lạc được cung cấp bởi Khách 

Hàng hoặc vì những lý do khác ngoài phạm vi kiểm soát của UOB.  

4.3. Khách Hàng có trách nhiệm mở tài khoản thanh toán tại UOB (miễn phí) trước khi nhận ưu đãi. 

UOB không chịu trách nhiệm nếu khách hàng không nhận được ưu đãi do chưa mở tài khoản thanh 

toán tại UOB.  

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

Hàng đăng ký với Ngân hàng không được gửi thành công, khi Khách hàng 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 Khách Hàng sử dụng chặn thông báo từ Ngân hàng vì lý 

do bất kì. 

4.5. UOB có quyền duy nhất và riêng biệt để thu hồi một khoản tiền tương đương với giá trị Quà Tặng 

mà Khách Hàng được nhận bằng cách ghi nợ vào bất kỳ tài khoản nào của Khách Hàng mở tại 

UOB khi xét thấy Khách Hàng có gian lận khi tham gia Chương Trình.  

4.6. UOB có quyền duy nhất và riêng biệt để từ chối Khuyến Mại cho bất kỳ Khách Hàng nào nếu họ 

không cung cấp hoặc từ chối cung cấp cho UOB những tài liệu bổ sung rõ ràng và hoàn chỉnh hoặc 

vi phạm bất kỳ phần nào của Điều Khoản và Điều Kiện của Chương Trình này. 

4.7. UOB có quyền duy nhất và riêng biệt theo sự suy xét hợp lý của mình để quyết định Khách Hàng 

được nhận Khuyến Mại.  

4.8. Bằng việc nhận và chấp nhận Khuyến Mại, Khách Hàng đồng ý bồi hoàn và giữ cho UOB không 

phải chịu tổn hại bởi các khiếu nại, hành vi, vụ kiện, tố tụng, phán quyết, thiệt hại, tổn thất, chi phí 

có thể phát sinh hoặc khiến cho UOB phải chịu trách nhiệm liên quan đến hoặc phát sinh từ việc 

tham gia Chương Trình này hoặc việc nhận hoặc sử dụng Khuyến Mại.  

4.9. UOB sẽ không chịu trách nhiệm liên quan đến bất kỳ loại thuế nào phát sinh từ việc nhận Khuyến 

Mại. Bất kỳ khoản thuế hoặc việc hoàn thuế cho Cơ Quan Thuế phát sinh từ việc nhận Khuyến Mại 

là trách nhiệm của Khách Hàng. Khách Hàng tự chịu trách nhiệm tư vấn với các chuyên gia tư vấn 

thuế của mình về các nghĩa vụ thuế có thể phát sinh.   

4.10. Mọi chi phí liên quan đến việc nhận thưởng sẽ do Khách Hàng tự chi trả. 

5. Các Điều Khoản Khác: 

5.1. UOB có thể liên hệ với Khách Hàng 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. 

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

chương trình khuyến mại khác. 
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5.3. Khách hàng đồng ý rằng Ngân hàng có thể sử dụng hình ảnh, thông tin của Khách hàng cho mục 

đích quảng cáo, xúc tiến thương mại trong và sau khi Chương Trình kết thúc mà không phải hỏi 

thêm ý kiến bất kì từ Khách hàng 

5.4. 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 

5.5. Điều Khoản và Điều Kiện này được lập bằng bản tiếng Việt. Bất kỳ tranh chấp nào có thể phát sinh 

trong quá trình thực hiện các Điều Khoản và Điều Kiện này sẽ được giải quyết thông qua hòa giải 

và thương lượng giữa các Bên. Trong trường hợp các Bên không thể giải quyết tranh chấp bằng 

hòa giải, mỗi Bên có quyền đưa tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết. 


