ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA CHƯƠNG TRÌNH
“NHẬN MÃ QUÀ TẶNG GOT IT”

1. Phạm vi Khuyến mại:
Chương trình khuyến mại “NHẬN MÃ QUÀ TẶNG GOT IT” áp dụng cho:
Các Khách hàng đầu tiên đăng nhập ngân hàng trực tuyến Citibank Online® hoặc
Citi Mobile® mỗi ngày tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.
2. Thời gian Khuyến mại:
Từ ngày 07/11 đến 30/11/2018 (bao gồm cả hai ngày)
3. Nội dung Khuyến mại:
Khách hàng hợp lệ cần thỏa những điều kiện sau:
o Là một trong 80 Khách hàng hợp lệ đầu tiên đăng nhập Ngân hàng trực tuyến
Citibank Online hoặc ứng dụng Citi Mobile mỗi ngày, trong suốt thời gian khuyến
mãi.
o Mỗi Khách hàng hợp lệ sẽ nhận một mã quà tặng GOT IT trị giá 50.000 VNĐ
o Mỗi khách hàng chỉ được nhận duy nhất 1 mã quà tặng GOT IT trong suốt thời
gian Khuyến mại.
4. Khách hàng hợp lệ:
Khách hàng không phải là nhân viên Citibank và công dân hoặc thường trú nhân khu
vực EU/EEA.
Khách hàng có thẻ tín dụng Citi hoặc thẻ ghi nợ Citi được phát hành tại Việt Nam và
thỏa mãn các điều kiện khác của chương trình.
Số quà tặng mỗi ngày
Quà tặng

07/11 đến 30/11/2018
Số mã quà tặng trong thời gian khuyến mãi

GOT IT eVoucher hàng ngày
(Số lượng 80 vouchers mỗi ngày)
5. Nhận mã quà tặng:
Áp dụng cho tất cả khách hàng tại Hồ Chí Minh và Hà Nội.

1.920

Danh sách khách hàng trúng giải sẽ được thông báo vào mỗi 2 tuần trên trang web
www.citibank.com.vn.
Mã quà tặng GOT IT dành riêng cho khách hàng trúng giải sẽ được cập nhật lên
Ngân Hàng Trực Tuyến Citibank Online®. Khách hàng trúng giải cần đăng nhập tài
khoản Citibank Online để nhận mã quà tặng của mình. Mã quà tặng sẽ được hiển thị
ở màn hình ngay sau khi đăng nhập.
6. Citibank không chịu trách nhiệm cho mã quà tặng được chuyển đổi qua bất kỳ
chương trình khuyến mại nào do Citibank tổ chức hoặc chuyển đổi qua những
chương trình điểm thưởng, thành viên thân thiết khác liên quan đến những đối tác
khác.
7. Citibank có toàn quyền từ chối gửi mã quà tặng GOT IT cho bất kỳ Khách hàng nào
mà Citibank 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
8. Citibank, những công ty liên kết của Citibank, giám đốc, nhân viên và người đại diện
tương ứng của Citibank và những công ty liên kết này sẽ không chịu trách nhiệm cho
bất kỳ mất mát, thiệt hại nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở những mất mát gián
tiếp và phái sinh) hoặc bất kỳ tai nạn cá nhân nào xảy ra từ việc tham gia vào
Chương trình ngoại trừ những trách nhiệm được luật pháp quy định
9. Bằng việc chấp nhận hoặc sử dụng mã quà tặng GOT IT, Khách hàng đồng ý đảm
bảo và sẽ giữ cho Citibank, những công ty liên kết của Citibank, giám đốc, nhân viên
và người đại diện của Citibank và những công ty liên kết này không bị thiệt hại bởi
những khiếu kiện, hành động, khởi kiện, xét xử, thiệt hại, tổn thất, chi phí phát sinh
hay trách nhiệm nào dành cho Citibank, những công ty liên kết của Citibank, và giám
đốc, nhân viên và người đại diện của Citibank và những công ty liên kết này do có
liên quan đến việc tham gia vào Chương trình hoặc tiếp nhận hoặc sử dụng mã Quà
tặng GOT IT
10. Citibank có thể liên lạc với Khách hàng qua số điện thoại/email đã đăng ký với
Citibank để xác minh một số thông tin nếu cần thiết
11. Các Điều khoản và Điều kiện này được lập thành 2 bản: tiếng Anh và tiếng Việt. Bản
tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng nếu có sự khác biệt hoặc mâu thuẫn giữa 2 bản.
Trong trường hợp có tranh chấp, quyết định của Citibank là quyết định cuối cùng.
12. Bằng việc tham gia Chương trình Khuyến mại này, Khách Hàng mặc định chấp thuận
tất cả các Điều khoản và Điều Kiện của Chương trình Khuyến mại được liệt kê trên
đây.

RECEIVE GOT IT PROMOTION CODE
TERMS AND CONDITIONS
1. Program Scope:
“RECEIVE GOT IT PROMOTION CODE TERMS AND CONDITIONS” program
applies for
The first customers login Citibank Online® or Citi Mobile® and perform most financial
transaction amount using Citi credit cards or debit cards (payments, transfers or
spend at stores online or offline) at Ho Chi Minh City and Ha Noi City
2. Program Period:
From November 07 – 30, 2018 (Two days inclusive)
3. Promotion details:
80 first customers meet requirement below:
o Be the first 80 customers login to Citibank Online or Citi Mobile each day during
the campaign period.
o Each eligible customer will receive a VND 50,000 GOT IT promotion code.
o Each eligible customer can only receive 1 time GOT IT promotion code in entire
of promotion campaign period.
4. Eligible Customers:
Customer must not Citibank official staffs and EU citizen
Customer use Citi Credit Card or Debit Card issued from Vietnam and satisfy other
conditions of the program.
Gift allocation by mechanics
Items

November 07 – 30, 2018

Daily Awards – Got it eVoucher
(80 vouchers/day)

1,920

5. Receive promotion code:
All customers at Ho Chi Minh City and Hanoi City.
Winners will be announced every 2 weeks on www.citibank.com.vn.

GOT IT gift codes for winners will be updated to Citibank Online®. Winners need to
log in to Citibank Online to receive their gift codes. The gift code will be displayed on
the screen right after login.
6. Citibank is not responsible for gift code is converted to any other promotion programs
of Citibank or reward points program or other loyalty program from other third parties.
7. Citibank has authority to refuse sending GOT IT promotion code for any customer
who provides invalid information, unclear, incomplete or violates any part of these
Terms and Conditions of the Program
8. Citibank, the affiliate company of Citibank, Board of Directors, employees and
representatives of Citibank and other respective affiliated companies will not be liable
for any loss or damage whatsoever (including, not limited to the loss of indirect and
derivative) or any personal accidents occur from participation in the program except
for the responsibility to be law
9. By receiving or accepting the GOT IT promotion code, customer or receiver agree to
ensure and hold Citibank, its affiliates, Board of Directors, staff and representatives of
Citibank and its affiliates harmless, against claims, actions, sues, judges, damages,
loss, cost which may incur or any liability for Citibank, its affiliates, Board of Directors,
staff and representative of Citibank and its affiliates in connection with participation of
this Program or receiving and use the GOT IT promotion code.
10. Citibank can contact the customer by phone / email registered with Citibank to verify
some information if necessary
11. These Terms & Conditions have been written in both Vietnamese and English
versions. The Vietnamese version shall prevail in case of discrepancies and/or
inconsistencies. In case of dispute, Citibank’s decision is final.
12. By participating in the program, Customer by default accepts all Terms and
Conditions of the Program as listed above.

