NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
“GIỚI THIỆU BẠN VAY – TIỀN TRIỆU BỎ TÚI”
Xin lưu ý, khi Khách hàng đăng ký tham gia chương trình “Giới Thiệu Bạn Vay – Tiền Triệu Bỏ
Túi”, Khách hàng sẽ được xem là đã đọc, hiểu và chấp thuận bản Điều Khoản và Điều Kiện này.
1. Tên chương trình: GIỚI THIỆU BẠN VAY – TIỀN TRIỆU BỎ TÚI
2. Nội dung chương trình: Mỗi khách hàng khi giới thiệu bạn vay qua ứng dụng My Finance
thành công (ký hợp đồng vay và nhận khoản giải ngân trong thời gian diễn ra chương
trình), sẽ nhận được phần thưởng là: 400.000đ/lượt giới thiệu thành công. Phần thưởng
sẽ được cộng dồn nếu khách hàng giới thiệu được nhiều người vay thành công. Mỗi
khách hàng không bị giới hạn số tiền thưởng nhận được trong thời gian diễn ra chương
trình.
3. Sản phẩm áp dụng: Chương trình áp dụng khi người được giới thiệu vay tiền mặt.
4. Thời gian áp dụng: từ ngày 21/11/2019 đến hết ngày 18/01/2020.
5. Hình thức xác định nhận thưởng:
 Dựa trên số lượng lượt giới thiệu thành công.
 Lượt giới thiệu thành công là khi người được giới thiệu đã ký hợp đồng với Mirae
Asset Finance Việt Nam và được giải ngân thành công, lượt giới thiệu thành công
được tính vào ngày người được giới thiệu nhận được khoản giải ngân
6. Đối tượng tham gia:
 Người giới thiệu:
- Quốc tịch Việt Nam, tuổi từ 20 - 60 tuổi.
- Là khách hàng hiện tại của Mirae Asset Việt Nam, cộng tác viên tài chính, các cá
nhân có bạn bè có nhu cầu vay tiền mặt.
 Người được giới thiệu:
- Quốc tịch Việt Nam, tuổi từ 20 - 60 tuổi (điều kiện cơ bản để có thể vay qua ứng
dụng My Finance)
- Khách hàng đăng ký vay lần đầu tiên qua ứng dụng My Finance và chưa từng vay
tại Mirae Asset Việt Nam.
7. Điều kiện, cách thức, thủ tục cụ thể khách hàng phải thực hiện để tham gia chương
trình:










Để tham gia chương trình, khách hàng cần cung cấp thông tin sau:
- Họ và tên
- Số điện thoại
Để nhận thưởng khách hàng cần cung cấp đầy đủ các thông tin:
- Họ và tên
- Ảnh chụp rõ nét CMND/CCCD mặt trước và mặt sau
- Số điện thoại
- Số tài khoản ngân hàng, tên ngân hàng và chi nhánh (Vui lòng cung cấp thông tin
tài khoản ngân hàng do khách hàng đứng tên).
- Mã số thuế TNCN.
- Khách hàng truy cập website http://gioithieu.mafc.com.vn/ liên hệ với
bộ phận chăm sóc khách hàng thông qua Facebook Messenger để
cập nhật thông tin nhận thưởng.
Khách hàng điền các thông tin trên tại mẫu đăng ký trên website:
http://gioithieu.mafc.com.vn/ để nhận mã giới thiệu của mình. Mã giới thiệu cấp cho
mỗi khách hàng sau khi đăng ký tham gia chương trình là số điện thoại của khách
hàng.
Dựa trên mã giới thiệu của người được giới thiệu cung cấp cho Mirae Asset Việt Nam
khi đăng ký vay trên ứng dụng để tính thưởng cho người giới thiệu.
Khách hàng sẽ nhận được thông báo tin nhắn khi người được giới thiệu có khoản vay
được giải ngân thành công.

8. Quy định chung về chương trình:
 Khách hàng bắt buộc phải đăng ký đầy đủ các thông tin tại mẫu đăng ký trên website
http://gioithieu.mafc.com.vn/ thì đủ điều kiện tham gia chương trình và nhận
thưởng.
 Khách hàng tham gia chương trình sẽ bị mất quyền nhận phần thưởng nếu như rơi
vào các trường hợp sau:
- Khách hàng gửi mã giới thiệu (là số điện thoại của khách hàng) cho bạn bè nhập
mã khi đăng ký vay trên My Finance, nhưng khách hàng không đăng ký thông tin
tham gia tại mẫu đăng ký trên website http://gioithieu.mafc.com.vn/ như quy
định tại mục “Điều kiện, cách thức, thủ tục cụ thể khách hàng phải thực hiện để
tham gia chương trình”.
- Thông tin đăng ký tham gia chương trình của khách hàng không chính xác.
- Hình chụp CMND/CCCD không rõ nét, không cung cấp đầy đủ hình chụp 2 mặt
CMND/CCCD.
- Người được giới thiệu đã cung cấp thông tin cho Mirae Asset Việt Nam và đối tác
Mirae Asset Việt Nam trước đó.
- Người đăng ký vay nhập sai hoặc không nhập mã giới thiệu.








Một số CMND/CCCD chỉ được đăng ký tham gia một lần ứng với một số điện thoại và
một tài khoản ngân hàng.
Trong trường hợp xảy ra tranh chấp/ khiếu nại giữa khách hàng tham gia chương
trình và Mirae Asset Việt Nam, thì quyết định của Mirae Asset Việt Nam là quyết định
cuối cùng.
Giá trị giải thưởng trên chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (10%) nếu có. Ví du:
Khách hàng giới thiệu thành công 10 khoản vay, tiền thưởng cho khách hàng là
4.000.000 VND, số tiền khách hàng thực tế sẽ nhận được là 3.600.000 VND.
Công ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam) cam kết trao thưởng đúng giải
thưởng được mô tả ở điều khoản này.

9. Cách thức xác định trúng thưởng: Mirae Asset Việt Nam sẽ căn cứ vào thông tin đăng
ký vay, mã giới thiệu và ngày ghi nhận giải ngân hợp đồng vay được lưu trữ trên hệ thống
của để xác định lượt giới thiệu thành công. Khách hàng có thể tra cứu số lượt giới thiệu
thành công tại mục “Tra cứu kết quả giới thiệu” trên website http://gioithieu.mafc.com.vn/.
10. Thời gian địa điểm, cách thức và thủ tục trao thưởng:
Thời gian thánh toán tiền thưởng chia ra làm 2 đợt:



Đợt 1: Số lượt giới thiệu thành công phát sinh từ ngày 21/11 đến ngày 18/12, Mirae
Asset Việt Nam sẽ thanh toán chậm nhất vào ngày 31/12.
Đợt 2: Số lượt giới thiệu thành công phát sinh từ ngày 19/12 đến hết ngày 18/01,
Mirae Asset Việt Nam sẽ thanh toán chậm nhất vào ngày 15/2.

Phần thưởng sẽ được trao bằng hình thức chuyển khoản thông qua số tài khoản ngân
hàng người tham gia đã đăng ký ban đầu.
11. Quy định về đầu mối giải đáp thắc mắc liên quan đến chương trình: Mọi thắc mắc liên
quan đến thử thách này, người tham gia thử thách vui lòng liên hệ đến tổng đài tư vấn
của Mirae Asset Việt Nam: (028) 9999 7777.
Trong trường hợp khách hàng muốn thay đổi thông tin cá nhân khi đăng ký
tham
gia
chương
trình,
vui
lòng
truy
cập
website
http://gioithieu.mafc.com.vn/ để liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng
thông qua Facebook Messenger.
12. Bản Điều Khoản và Điều Kiện của chương trình này có thể bị điều chỉnh tại từng thời
điểm theo quyết định của Mirae Asset Việt Nam. Nội dung thay đổi sẽ được thông báo
cho khách hàng trước ngày áp dụng trên website http://gioithieu.mafc.com.vn/.

