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 ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

“GIỚI THIỆU KHÁCH HÀNG VAY UOB BIZMERCHANT 2021” 

Bản Điều Khoản và Điều Kiện này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 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 “Giới Thiệu Khách Hàng Vay UOB BizMerchant 2021” (“Chương Trình”) được áp 

dụng cho tất cả khách hàng của Ngân hàng TNHH một thành viên United Overseas Bank (Việt 

Nam) (gọi chung là “UOB” hoặc “Ngân Hàng”) thỏa mãn quy định tại mục 3.1 bên dưới trong Thời 

Gian Khuyến Mại. 

2. Thời Gian Khuyến Mại:  

Thời gian khuyến mại từ 01/01/2021 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 thời điểm nào đến trước) (“Thời Gian Khuyến 

Mại”). 

3. Quy định về việc giới thiệu: 

3.1. Khách hàng là Người giới thiệu (“Người Giới Thiệu”): 

a) Là cá nhân / doanh nghiêp̣ có tài khoản thanh toán mở tại UOB; và 

b) Không phải là nhân viên của UOB. 

3.2. Cách thức tham gia chương trình: 

- Cá nhân/ doanh nghiêp̣ đăng ký tham gia chương trình bằng 01 (một) trong 02 (hai) cách: 

o Điền thông tin vào mẫu đăng ký tham gia taị link đăng ký của chương trình; hoăc̣  

o Gửi đăng ký đến điạ chi ̉email : bizmerchant@UOBgroup.com với các nôị dung : 

 Tiêu đề : “ĐĂNG KÝ THAM GIA GIỚI THIỆU KHÁCH HÀNG VAY UOB 

BIZMERCHANT 2021” 

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

- Sau khi nhâṇ đăng ký, UOB tiến hành xác nhâṇ và cấp Mã Giới Thiêụ, mã QR Code và 

Web link tương ứng cho từng Người Giới Thiêụ, qua email bizmerchant@UOBgroup.com 

 

3.3. Cách thức giới thiệu: 

a) Người Giới Thiệu dùng mã QR Code và Web link đã được cấp bởi UOB cho viêc̣ giới 

thiêụ trên các phương tiêṇ truyền thông phù hợp như Websites, Facebook, Zalo, điêṇ 

thoaị, máy tính bảng, tờ rơi,… 

b) Tổ chức, cá nhân có nhu cầu vay (“Người Được Giới Thiệu”) quét mã QR Code hoăc̣ 

nhấn vào Web link để điền đầy đủ thông tin cá nhân, tổ chức vào đơn đăng ký khoản 

vay BizMerchant trực tuyến. 
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c) Dựa trên thông tin cá nhân, tổ chức trong hồ sơ trực tuyến, Nhân viên của UOB sẽ gọi 

điện thoại cho Người Được Giới Thiệu để tư vấn về các đặc điểm và ưu đãi của sản 

phẩm vay BizMerchant mà UOB cung cấp.  

3.4. Giới thiệu thành công: 

Một lượt giới thiệu được xem là thành công (“Giới Thiệu Thành Công”) khi: 

a) Người Được Giới Thiệu hoàn thành hồ sơ đăng ký vay BizMerchant trực tuyến đã có 

gắn mã QR Code hoăc̣ Web link do Người Giới Thiêụ cung cấp; và 

b) Người Được Giới thiệu đáp ứng các điều kiện tham gia gói vay vốn BizMerchant của 

UOB như sau: 

(i) là nhà bán hàng trên tối thiểu 01 (một) trong 03 (ba) kênh thương mại điện tử 

Lazada, Sendo, Shopee từ 6 tháng trở lên;   

(ii) là doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh hoặc cá nhân kinh doanh hoạt động tại 

Thành Phố Hồ Chí Minh;  

(iii) có tổng doanh thu trung bình hằng tháng trên cả 03 (ba) trang thương mại điện 

tử nêu trên tối thiểu 15.000.000 VND; và  

(iv) lần đầu nộp hồ sơ vay sản phẩm BizMerchant được cung cấp bởi UOB, và việc 

nộp hồ sơ được thực hiện trong Thời Gian Khuyến Mại.  

Lưu ý: 

 Nếu nhiều Người Giới Thiệu cùng giới thiệu một Người Được Giới Thiệu, thì lượt Giới Thiệu 

Thành Công (nếu có) chỉ được tính cho Người Giới Thiệu nào có mã QR hoặc Web link 

được Người Được Giới Thiệu sử dụng sớm nhất để thực hiện đơn đăng ký vay 

BizMerchant.  

4.  Chi tiết Chương Trình Khuyến Mại: 

4.1. Khuyến Mại cho Người Giới Thiệu 

 Điều kiện Ưu đãi 

Khuyến Mại 1 Người Giới Thiệu hoàn thành 01 

(một) lượt Giới Thiệu Thành Công 

300.000 VND cho mỗi lượt 

Khuyến Mại 2 Người Giới Thiệu hoàn thành 03 (ba) 

lượt Giới Thiệu Thành Công 

Nhận thêm 300.000 VND cho mỗi 

03 (ba) lượt 

a) Khuyến Mại 2 được áp dụng đồng thời với Khuyến Mại 1. 

b) Một Người Giới Thiệu có thể được nhận nhiều lần Khuyến Mại 2. 

c) Tổng giá trị tất cả các ưu đãi theo Khuyến Mại 1 và 2 là 99.000.000 VND.  

 

4.2. Khuyến Mại cho Người Được Giới Thiệu 

Người Được Giới Thiệu sẽ có cơ hôị nhâṇ được các gói ưu đãi dic̣h vu ̣từ các nhà cung cấp dic̣h 

vu ̣E-commerce mà UOB liên kết tùy từng thời điểm.  

Tùy từng thời điểm, môṭ số các dic̣h vu ̣E-commerce được áp duṇg như sau : 
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 Phần mềm quản lý bán hàng  

 Phần mềm kế toán 

 Dic̣h vu ̣thiết kế gian hàng 

 Dic̣h vu ̣thiết kế Website 

 Dic̣h vu ̣quảng cáo  

 Dic̣h vu ̣Chatbot  

 Khóa hoc̣ đào taọ kinh doanh online 

 Khác 

Chi tiết của các khuyến mại này sẽ được thực hiện các điều khoản và điều kiện riêng biệt được 

UOB thông báo đến Khách hàng. 

5. Quy Định Về Khuyến Mại và Nhận Khuyến Mại: 

5.1. Hàng tháng, UOB 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 15 ngày đầu tháng 

tiếp theo.  

5.2. 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 

Người Giới Thiệu mở tại UOB trong vòng 15 ngày của tháng kế tiếp. Các lượt giới thiệu thành 

công không trong cùng một tháng sẽ không được cộng dồn để áp dụng Khuyến mại 2.  

5.3. 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. 

5.4. 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.  

5.5. 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.  

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

tiền đã được hoàn vào tài khoản của Khách Hàng 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.  

5.7. UOB có toàn quyền từ chối cung cấp hoặc thu hồi khoản tiền Ưu Đãi đã được trả cho bất kỳ 

Khách hàng nào 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. 

5.8. 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.  

5.9. 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.  
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5.10. 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.   

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

 

6. Các Điều Khoản Khác: 

6.1. 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. 

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

hoặc chương trình khuyến mại khác. 

6.3. 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 

6.4. 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 

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

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

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

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


