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ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH 
ĐỔI ĐIỂM NHẬN QUÀ TRÊN APP GETBANKER 2 (“Chương Trình”) 

 
1. Thời Gian Diễn Ra Chương Trình: 

Từ ngày 11/09/2022 đến ngày 11/12/2022 hoặc có thể kết thúc sớm hơn theo điều khoản và 
điều kiện của Chương Trình (“Thời Gian Áp Dụng”). 

 
2. Đối Tượng Tham Gia: 

Tất cả cá nhân là bên môi giới đã đăng ký thành công và đang sử dụng các tài khoản người 
dùng trên hệ thống Get Banker 2 (“GB2”) của Ngân Hàng TNHH MTV United Overseas Bank 
(Việt Nam) (“UOB Việt Nam” hoặc “Ngân Hàng”) phù hợp với các điều khoản và điều kiện của 
hệ thống GB2 và quy định nội bộ của Ngân Hàng (“Thành Viên GB2”). 
 

3. Cơ Cấu Tính Điểm: 

Hạng Mục Điểm Thưởng Điều Kiện Nhận Điểm Thưởng 

Điểm Đăng Ký Tài Khoản Và Giới Thiệu Môi Giới 

Đăng ký tài 
khoản GB2 thành 
công 

200 điểm Đăng ký tài khoản môi giới thành công trên PWEB Form, 
nhận được mã chấp nhận thông qua Line Account và xác 
thực thành công vào hệ thống Webapp. 

Giới thiệu thành 
viên môi giới mới 
tham gia GB2  

Người Giới 
Thiệu: 500 điểm 

Người Môi Giới 
Được Giới 
Thiệu: 200 điểm 

Điểm thưởng cho Người Giới Thiệu và Người Môi Giới Được 
Giới Thiệu chỉ được ghi nhận khi đáp ứng tất cả các điều 
kiện sau: 

• Người Giới Thiệu giới thiệu Người Môi Giới Được Giới 
Thiệu đăng ký tài khoản môi giới mới thành công trên 
PWEB FORM, và được xác thực thành công vào hệ 
thống Webapp;  

• Người Môi Giới Được Giới Thiệu giới thiệu được 01 hồ 
sơ khách hàng vay vốn tại Ngân Hàng thông qua PWEB 
FORM với tình trạng hồ sơ: “Đang Xử Lý” + nhập mã 
thành viên. Điểm của “Người Môi Giới Được Giới Thiệu” 
theo đây chỉ được tính cho lần giới thiệu đầu tiên sau khi 
đăng ký tài khoản thành công. 

Điểm thưởng dành cho Người Môi Giới Được Giới Thiệu chỉ 
được tính và ghi nhận một (1) lần duy nhất cho hồ sơ giới 
thiệu khách hàng đầu tiên sau khi Người Môi Giới Được Giới 
Thiệu đăng ký thành công tài khoản GB2. 

Điểm chào mừng 
môi giới chuyển 
đổi từ tài khoản 
người dùng trên 
hệ thống Get 
Banker 1 (UOB 
Agent) (“GB1”) 
sang GB2 

500 điểm Bên môi giới đã từng đăng ký thành công tài GB1 thực hiện 
đăng ký tài khoản môi giới GB2 thành công trên PWEB Form, 
nhận được mã chấp nhận thông qua LINE Account và xác 
thực thành công vào hệ thống Webapp. 

Bên môi giới phải sử dụng số điện thoại và/hoặc email đã 
dùng để đăng kí GB1 để đăng ký tài khoản GB2. 
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Điểm thưởng được tính và ghi nhận một (1) lần duy nhất sau 
khi tài khoản GB2 được chuyển đổi từ GB1 và xác thực 
thành công. 

Điểm Tình Trạng Hồ Sơ Giới Thiệu Khách Hàng (Áp Dụng Cho Tất Cả Tài Khoản Môi Giới) 

Tình trạng “Đang 
xử lý” 

100 điểm Giới thiệu khách hàng thông qua PWEB và hồ sơ vay của 
khách hàng đã được gửi lên hệ thống nội bộ để chờ phê 
duyệt và thể hiện trạng thái “Đang xử lý” trên website GB2. 

Tình trạng “Chấp 
thuận” 

200 điểm Hồ sơ vay đã được duyệt trên hệ thống phê duyệt nội bộ 
của Ngân Hàng và thể hiện trạng thái “Chấp thuận” trên 
website GB2.  

Tình trạng “Đã 
Phê duyệt” 

500 điểm Hồ sơ vay đã được giải ngân và thể hiện trạng thái “Đã phê 
duyệt” trên website GB2.  

 

(*) Giải thích tình trạng hồ sơ trên website GB2:  

• Đang xử lý: hồ sơ vay đã được thu thập đầy đủ và nhân viên Ngân Hàng đã gửi lên hệ thống 

phê duyệt nội bộ.  

• Chấp thuận: hồ sơ vay đã được phê duyệt trên hệ thống phê duyệt nội bộ của Ngân Hàng.  

• Đã Phê Duyệt: hồ sơ vay đã được giải ngân thành công.  

 
4. Cơ Cấu Giải Thưởng Và Quà Tặng: 

 

Giải Thưởng Số 
Lượng 

Điểm Tương Ứng 

Đặc 
biệt 

Voucher 02 đêm nghỉ tại khách sạn Marina 
Bay Sand Singapore dành cho 02 người  01 

Bốc thăm trúng thưởng  

(Đổi 1.000 điểm/ phiếu bốc thăm) 

1 Iphone 14 Pro 128GB 01 27.000 điểm 

2 Loa Bose Revolve+ II 01 20.000 điểm 

3 Airpod Pro 02 12.000 điểm 

4 Voucher 1.000.000 VND 20 6.000 điểm/ voucher 

5 Voucher 500.000 VND 50 3.500 điểm/ voucher 

 
Tổng giá trị giải thưởng: 130.000.000 VNĐ (Một trăm ba mươi triệu đồng) 
 
5. Điều Khoản và Điều Kiện: 

5.1 Điểm thưởng được tích lũy trong Thời Gian Áp Dụng. Điểm thưởng từ giai đoạn 11/07/2022 
đến 11/09/2022 cũng sẽ được cộng dồn vào Thời Gian Áp Dụng. 
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5.2 Giải thưởng chỉ được trao khi các thành viên GB2 thực hiện quy đổi điểm thưởng theo số điểm 
thưởng tương ứng và theo các điều khoản và điều kiện của Chương Trình này. Theo đó: 

(i) Số lần quy đổi tối đa trên mỗi tài khoản GB2 như sau:  

a. Giải 1,2,3: tối đa 01 lần quy đổi. 

b. Giải 4,5: tối đa 03 lần quy đổi.  

c. Giải đặc biệt: Không giới hạn số lần quy đổi phiếu bốc thăm may mắn. 

(ii) Giải thưởng sẽ được trao theo nguyên tắc “Quy Đổi Trước – Có Giải Thưởng Trước” 
(thành viên lưu ý số điểm của mình để đảm bảo việc quy đổi là phù hợp nhất với mục 
tiêu giải thưởng của chính mình). Khi Giải thưởng đã được quy đổi hết, hệ thống sẽ 
thể hiện trên chính giải thưởng đó tình trạng “Đã hết quà”. Nếu thành viên vẫn còn 
điểm, nên nhanh chóng quy đổi thành phiếu bốc thăm cho Giải Đặc Biệt trước khi việc 
cho phép quy đổi dừng lại (lưu ý về thời gian hết hạn quy đổi theo quy định của 
Chương Trình). 

5.3 Trong trường hợp có nhiều tài khoản đổi giải thưởng trong cùng 1 thời điểm mà chỉ còn lại 01 
phần quà tặng, Ngân Hàng sẽ trao thưởng theo quy tắc lần lượt sau: i) Tài khoản nào thực hiện 
đổi thưởng đầu tiên được ghi nhận trên hệ thống đổi điểm; ii) Tổng số tiền giải ngân lớn hơn; 
iii) Tổng số lượng hồ sơ Người Dùng với trạng thái “đã phê duyệt” nhiều hơn; iv) Tổng số lượng 
hồ sơ Người Dùng với trạng thái “Chấp Thuận” nhiều hơn; (v) Tổng số lượng hồ sơ Người 
Dùng với trạng thái “Đang Xử Lý” nhiều hơn.  

5.4 Toàn bộ quá trình Đăng Ký tài khoản, Giới thiệu thành viên môi giới và Giới thiệu Người Dùng 
đều phải thông qua PWEB FORM và được Ngân Hàng xác nhận hợp lệ trên hệ thống. 

5.5 Quy trình quy đổi điểm thưởng phải thông qua hệ thống và được Ngân Hàng xác nhận hợp lệ 
trên hệ thống. 

5.6 Trong trường hợp tài khoản tham gia Chương Trình có dấu hiệu vi phạm quy định hoặc gian 
lận, Ngân Hàng có quyền yêu cầu người giới thiêu và người được giới thiệu cung cấp thông tin 
xác thực trên hệ thống trước khi trả thưởng. Ngân Hàng có quyền thu hồi một hoặc tất cả các 
giải thưởng/phần quà của các đối tượng tham gia cho đến khi nhận được thông tin hợp lệ.  

5.7 Nếu phát hiện tài khoản tham gia Chương Trình có dấu hiệu bất thường hoặc gian lận, Ngân 
Hàng có quyền ngừng việc tham gia Chương Trình của Thành Viên GB2 mà không cần báo 
trước. Ngân Hàng không cần tiết lộ cho Thành Viên GB2 hay bất kì bên thứ ba nào về các điều 
kiện trên. Ngân Hàng có quyền từ chối trả thưởng, thu hồi một phần hoặc toàn bộ giải thưởng 
trong trường hợp phát hiện tài khoản tham gia Chương Trình có bất kì hành vi gian lận. 

5.8 Chương Trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến khi ngân sách dành cho Chương Trình đã hết. 

5.9 Tùy thuộc vào tình hình thực tế, thể lệ chương trình có thể được điều chỉnh hoặc chấm dứt 
theo quyết định của Ngân Hàng. 

5.10 Trong trường hợp có sự không tương thích giữa thiết bị, phần mềm của người dùng và thiết bị, 
phần mềm liên quan đến GB2 dẫn đến Thành Viên GB2 không thể tham gia Chương Trình 
hoặc không thể tích lũy điểm thưởng, Ngân Hàng sẽ không có nghĩa vụ giải quyết việc tham 
gia cũng như trao thưởng cho các trường hợp này.  

5.11 Nếu có bất cứ sai lệch giữa thông tin hiển thị trên ứng dụng của tài khoản tham gia Chương 
Trình và hệ thống của Ngân Hàng thì quyết định cuối cùng sẽ dựa trên hệ thống của Ngân 
Hàng. 

5.12 Đối với các giải thưởng từ 10 triệu đồng, Thành Viên GB2 được trao thưởng có nghĩa vụ nộp 
khoản thuế thu nhập không thường xuyên theo quy định của pháp luật tương ứng với giải 
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thưởng đã quy đổi/trúng thưởng. Quy trình nộp thuế sẽ theo quy định của Ngân Hàng để đảm 
bảo đủ điều kiện nhận thưởng. 

5.13 Trong mọi trường hợp, quyết định của Ngân Hàng là quyết định cuối cùng. 

5.14 Ngân hàng không phải nhà cung cấp các sản phẩm/dịch vụ theo Giải thưởng. Các sản 
phẩm/dịch vụ này được cung cấp bởi các nhà cung cấp tương ứng theo điều kiện và điều khoản 
do nhà cung cấp đó quy định. Thành Viên GB2 được trao thưởng sẽ tuân thủ các điều kiện và 
điều khoản của nhà cung cấp hàng hóa/dịch vụ có liên quan. Trong trường hợp có thắc mắc 
hay khiếu nại liên quan đến các hàng hóa và dịch vụ này, Thành Viên GB2 được trao thưởng 
vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được giải quyết. 

5.15 Ngân Hàng sẽ thông báo nhận trao thưởng qua email hoặc tin nhắn SMS mà Thành Viên GB2 
đã đăng ký với Ngân Hàng. 

5.16 Việc nhận giải thưởng cần được thực hiện trong thời gian trao và nhận thưởng và theo hướng 
dẫn được Ngân Hàng thông báo cụ thể đến Thành Viên GB2 qua thư điện tử hoặc tin nhắn. 
Ngân Hàng sẽ không giải quyết mọi khiếu nại liên quan đến việc nhận giải thưởng sau khi hết 
thời gian này và/ hoặc sau khi Thành Viện GB2 đã nhận giải thưởng. 

5.17 Ngân Hàng không chịu trách nhiệm về việc thông báo qua số điện thoại hoặc địa chỉ email của 
Thành Viên GB2 đăng ký với Ngân Hàng không được gửi thành công, khi Thành Viên GB2 
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 Thành Viên GB2 sử dụng chặn 
thông báo từ Ngân hàng vì lý do bất kì. 

5.18 Khi Ngân Hàng cho là cần thiết, Ngân Hàng sẽ có toàn quyền thay đổi giải thưởng bằng các 
sản phẩm/dịch vụ khác có giá trị tương đương, nhưng không vượt quá tổng giá trị giải thưởng 
nêu trên trong mọi trường hợp. 

5.19 Thành Viên GB2 chịu trách nhiệm đóng mọi loại thuế, phí có liên quan (bao gồm nhưng không 
giới hạn ở thuế thu nhập cá nhân), nếu có, theo quy định pháp luật hiện hành phát sinh từ việc 
Thành Viên GB2nhận được các giải thưởng, lợi ích vật chất khi tham gia Chương Trình. 

5.20 Đối với các tranh chấp phát sinh liên quan đến Chương Trình, Ngân Hàng và các đối tác có 
liên quan sẽ giải quyết trên tinh thần hợp tác với Thành Viên GB2. Trong trường hợp các bên 
không đạt được thỏa thuận, tranh chấp sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật Việt 
Nam. 

5.21 Các Điều khoản và Điều kiện điều chỉnh việc sử dụng tài khoản GB2 và nền tảng PWEB tương 
ứng được áp dụng đồng thời với bản Điều Khoản và Điều Kiện của Chương Trình này. 

5.22 Điều Khoản và Điều Kiện này được lập thành 01 bản Tiếng Anh và 01 bản Tiếng Việt. Trong 
trường hợp có sự sai khác giữa bản Tiếng Anh và Tiếng Việt, nội dung Tiếng Việt sẽ được ưu 
tiên áp dụng. 

 
 

 


