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NỘI DUNG CHƢƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI 

ĐẠI SỨ  IZI – TING TING KHÔNG GIỚI HẠN 

1. Thời gian triển khai: Từ 19/4/2021 đến 11/7/2021, được chia làm 6 kỳ tính thưởng. Chương 

trình có thể kết thúc trước hạn khi hết ngân sách, tùy điều kiện nào đến trước. 

- Kỳ 1: Từ 19/4/2021 đến 02/05/2021 

- Kỳ 2: Từ 03/05/2021 đến 16/05/2021 

- Kỳ 3: Từ 17/05/2021 đến 30/05/2021 

- Kỳ 4: Từ 31/05/2021 đến 13/06/2021 

- Kỳ 5: Từ 14/06/2021 đến 27/06/2021 

- Kỳ 6: Từ 28/06/2021 đến 11/07/2021 

2. Phạm vi: Trên toàn hệ thống NCB. 

3. Sản phẩm áp dụng: Dịch vụ Ngân hàng số NCB iziMobile. 

4. Đối tƣợng áp dụng:  

- Ngƣời giới thiệu (NGT): Là tất cả khách hàng đang sử dụng sản phẩm, dịch vụ tại NCB 

(Không bao gồm cán bộ bán hàng của NCB) sẽ được tham gia giới thiệu bạn bè, người thân 

trở thành khách hàng mới của NCB, sử dụng MÃ GIỚI THIỆU là mã khách hàng (mã CIF) 

tại NCB. 

- Ngƣời đƣợc giới thiệu (NĐGT): Là người chưa từng mở app NCB iziMobile, đăng ký app 

iziMobile thành công qua link giới thiệu hoặc đăng ký tại quầy và nhập mã giới thiệu của 

người giới thiệu trên iziMobile trong thời gian diễn ra chương trình.  

-  Ngƣời chủ động mở mới app iziMobile (NCĐMM): là các đối tượng còn lại chưa từng 

mở app iziMobile. 

5. Tổng giá trị giải thƣởng: 600.000.000 VND (đã bao gồm VAT). 

6. Cách thức tham gia giới thiệu KH 

- Bƣớc 1: NGT tư vấn trực tiếp cho bạn bè, người thân đăng ký sử dụng dịch vụ Ngân hàng số 

NCB iziMobile hoặc đăng nhập NCB iziMobile để sử dụng tính năng giới thiệu “Chia sẻ ứng 

dụng”. 

- Bƣớc 2: NGT chia sẻ link giới thiệu có mã của NGT cho các KH khác để thực hiện đăng ký 

thông qua các phương tiện truyền thông cá nhân (Facebook, Zalo, Messenger, email….). 
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- Bƣớc 3:  

1. Trường hợp KH đăng ký sử dụng dịch vụ  tại quầy: 

NĐGT mở tài khoản tại quầy (nếu chưa có tài khoản), tải iziMobile, đăng nhập và nhập 

mã giới thiệu của NGT khi kích hoạt ứng dụng iziMobile, hoàn tất các bước xác thực 

thông tin.  

2. Trường hợp KH đăng ký sử dụng dịch vụ tại ứng dụng NCB iziMobile: 

NĐGT tải iziMobile, mở tài khoản (nếu chưa có tài khoản), thực hiện các bước xác thực 

thông qua link của NGT ngay trên ứng dụng NCB iziMobile bằng tính năng eKYC – 

định danh điện tử. NĐGT nhập mã giới thiệu của NGT khi kích hoạt iziMobile, hoàn tất. 

- Bƣớc 4: Hệ thống sẽ ghi nhận kết quả giới thiệu thành công cho NGT dựa trên mã giới thiệu 

mà NĐGT nhập khi đăng ký MB.  

7. Cơ cấu giải thƣởng 

a. Dành cho NGT: 

- Chi thưởng cho mỗi lượt giới thiệu thành công là 30.000 VND. 

NGT nhận 30.000 VND khi NĐGT đăng ký, kích hoạt App NCB iziMobile và định danh 

thành công. Không giới hạn mức thưởng tối đa mà NGT có thể nhận, tuy nhiên chỉ chi 

thưởng khi số tiền của NGT đạt từ 60,000 VND/ kỳ tính thưởng (tương đương 2 lượt giới 

thiệu thành công). 

(*) Lƣợt giới thiệu thành công trong kỳ được ghi nhận khi NĐGT đã xác thực thông tin 

định danh (tại quầy hoặc eKYC), đăng ký mới ứng dụng NCB iziMobile và nhập mã Người 

giới thiệu khi kích hoạt ứng dụng NCB iziMobile. 

b.  Dành cho NĐGT và NCĐMM:  

- Kích hoạt NCB iziMobile và thực hiện 1 giao dịch tài chính chủ động từ 50.000 VND trên 

app NCB iziMobile trong thời gian triển khai chương trình: đƣợc tặng 30.000đ vào tài 

khoản. 

- Để nhận thưởng NĐGT và NCĐMM phải phát sinh giao dịch tài chính chủ động trên app 

iziMobile trong thời gian diễn ra chương trình, trong đó ngày đăng ký mở mới và kích hoạt 

iziMobile phải diễn ra trong thời gian chương trình khuyến mại. 

8. Cách thức trả thƣởng 

- Cách thức trả thưởng: chuyển tiền vào tài khoản thanh toán của NGT, NĐGT và NCĐMM 

khi đáp ứng đủ các điều kiện của chương trình. 
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- Thời điểm trả thưởng: tối đa 10 ngày làm việc sau khi kết thúc mỗi kỳ tính thưởng. 

- Tại thời điểm trả thưởng, NCB sẽ không thực hiện chi trả nếu xảy ra một trong các trường 

hợp sau:  

+ Dịch vụ IB/MB của NGT ở trạng thái không hoạt động (đã đóng hoặc tạm ngừng dịch vụ) 

+ Khách hàng không thỏa mãn điều kiện trở thành NGT/ NĐGT theo điều kiện chương trình 

9. Quy định khác: 

- Khách hàng được nhận  khuyến mại theo chương trình này có thể phải nộp thuế thu nhập 

không thường xuyên, phí và lệ phí (nếu có) theo quy định của pháp luật hiện hành. Trường 

hợp phải nộp thuế thu nhập không thường xuyên, NCB sẽ thực hiện khấu trừ khoản thuế thu 

nhập không thường xuyên, phí và lệ phí (nếu có) theo quy định của pháp luật trên trị giá 

khoản tiền thưởng mà khách hàng đã nhận và thay mặt khách hàng nộp cho cơ quan có thẩm 

quyền theo quy định của pháp luật. 

- Giao dịch tài chính chủ động trên app iziMobile là giao dịch đƣợc quy định nhƣ sau:  

+ Các giao dịch gửi tiết kiệm online: 

1. Tiết kiệm điện tử 

2. Tiết kiệm điện tử trả trước 

3. Tiết kiệm điện tử DK lĩnh lãi 1M 

4. Tiết kiệm điện tử DK lĩnh lãi 3M 

5. Tiết kiệm điện tử DK lĩnh lãi 6M 

6. Tiết kiệm điện tử DK lĩnh lãi 12M 

7. Tiết kiệm tích lũy online 

8. Các sản phẩm tiết kiệm khác trên kênh online (nếu có) 

+ Các giao dịch tài chính khác: 

1. Chuyển tiền nội bộ 

2. Chuyển khoản thường liên ngân hàng 

3. Chuyển khoản liên ngân hàng 247 

4. Thanh toán hóa đơn 

5. Thanh toán thẻ tín dụng 

6. Nạp tiền điện thoại 

7. Nạp rút ví điện tử Airpay 

8. Thanh toán QR (nếu có) 
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- Khách hàng đồng ý tham gia chương trình đồng nghĩa với việc khách hàng đồng ý cho NCB 

sử dụng tên và hình ảnh của khách hàng cho mục đích quảng cáo thương mại. 

 


