LIEN DOAN LAO DNG
THANH PHO HO CHI MINH
TO CHC TAI CHINH VI MO CEP

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Bôc lap — Tu do — Hanh phüc
TP. H ChI Minh, ngày 20 tháng 8 náni 2021

S: 539/TB-CEP

THÔNG BAO
V/v t chfrc cuôc thi tim hiu "APP CEP — BONG 1jAN11 VUT KHO"
TONG GIAM BOC TO CHIC TAI CH!NH VI MO CEP
Can ci.'r quyn han, trách nhim ciia Tong giám dc T chirc tài chInh vi mô CEP.
Thông báo v vic t chüc cuc thi tim hiu "APP CEP — BONG HANH VUT
KHO" nhtx
1. Miic dIch:
Cuôc thi tim hiu "APP CEP — BONG I{ANH VU1T KilO" duGc t chic nhäm
giüp khách hang tang cuông thói quen sir di,ing và trãi nghim các tInh näng cüa APP
CEP.
2. Tho'i gian cuc thi: Tr 8h00 ngày 10/9/202 1 dn 23h59 phüt ngày 10/10/202 1
3. Dja bàn triên khai: Thành ph H ChI Minh va các tinh nciri CEP có chi nhánh dang
hot dng.
4. Di tuqng tham gia: Khãch hang dang vay vn hoc gri tit kim ti CEP (Khong
bao gôm CBNV CEP), sau day gi tat là Khách hang.
5. Hlnh thfrc thirc hin: Trã Ru câu hOi tr.c nghim trén App CEP dê tIch diem nhn
thi.r&ng.
6. Giãi thtr&ng: Tiên mt
7. Co cu giãi thuô'ng:
..,.
So gial

Tr giá
giãi thtr&ng (VNB)

Ting giá trj
giài thtrô'ng
(VND)

Giãi nht

01

5.000.000

5.000.000

Giãi nhi

03

3.000.000

9.000.000

Giài ba

05

2.000.000

10.000.000

Giãi khuyn khIch

20

1.000.000

20.000.000

Co cu
giãi thtrö'ng

Tng

44.000.000

Ting giá trj giãi thtrô'ng: 44.000.0000 dng (Ban muGi bn trieu dng)
8. Ni dung chtro'ng trInh
a. Diu kin tham gia: D tham gia cuc thi, Khách hang phãi dáp üng day dü các
diêu kiên sau:
- Khách hang dang vay vn hoc gcri tit kim tai CEP

Khách hang dã tài App CEP v thit b di dng và khai bão thông tin cá nhân dy
dü, chInh xác.
b. Cách thüc tham gia:
Trong thai gian t chi:rc cuc thi, Khách hang si ding App CEP trà lôi câu hói tr.c
nghim dê tIch diem.
Môi câu trâ lài dting khách hang ducic cong 01 dim. Mi tun 01 câu hOi trc
nghirn (tang cong Co 4 cau hói).
- Khách hang dugc xp hang tir cao xung thp d nh.n thuâng khi kt thüc chirang
trInh.
c. Tiêu chI xp hng khách hang:
App CEP tr dng xp hang khách hang d nhn Giãi nht, nhI, ba, khuyn khIch
theo 02 tiêu chi:
o Tiêu chI 1: Khách hang có dim tIch luy tü cao xung thp. Nu khách hang
triJng dim thi v xp hang duqc xét den Tiêu chI 2
o Tiêu chI 2: Khách hang có tng thai gian tra 1i câu hói It nht. Bt du th inc
ban hành câu hói trén App CEP.
d. Thô'i gian vã dja dim xác djnh khãch hang trüng thu'ông:
H thng App CEP tr dng chat so 1iu dé xác djnh khách hang trüng thuäng vào
inc 24 giä 00 phiit ngày 10/10/2021. NhQng kët qua duct h thông ghi nhn sau
thai gian nay sê không duct tinh diem.
e. Thông báo truing thu*ng:
Khách hang tharn gia dugc thông báo k& qua chucing trInh thông qua App CEP.
Trong vông 14 ngày lam vic k tü ngày xác djnh khách hang trüng thuOng, CEP
sê gri thu mai nhn thuâng trrc tiêp cho khách hang trüng thuang.
f. Thôi hen, dja dim, each tht'rc và thu ti1c trao thtr&ng:
- Dja dim nhn thixâng:
o Di vâi khách hang dang vay vn CEP tai các chi nhánh H Chi Minh: th.n
thuOng tai dja chi s 14C Cách Mng Tháng 8, Phuing Ben Thành, Qun 1, Tp.
Ho ChI Minh
o Di vOi khách hang dang vay vn CEP tai các chi nhánh tinh: nhn thu&ng tai
noi a hoc chi nhãnh CEP tüy vào thóa thu.n cüa khách hang.
- Thai gian kêt thüc trao thuâng: Ti da trong vông 30 ngày k tr ngày CEP gri gi.y
mai nhan thuâng, nêu khách hang không den nhan thuâng thI giãi thung s b hüy
và CEP không trao bô sung. CEP không chju trách nhirn nêu thu môi không den
duc tay khách hang do thông tin khách hang cung cap không chinh xác hoäc
khách hang không con a dja chi dA khai báo tham gia chuang trInh.
- Cách thüc va thu tiic trao thuang: Khi nhn thtrâng khách hang cn xut trinh:
o Bàn chInh CMND/thê Can cuâc cong dan nguai nhn thuang. Nu nhn thay,
ngithi nhn thuing can bô sung them Giây üy quyên nhn thay do Van phOng
cong chrng thuc Sa Tu Pháp thic hin.
o Thu mOi nhn giài
g. Các quy djnh khác:
CEP duct quyn sü diing ten, hInh ãnh khãch hang trUng thuâng cho mi,ic dIch
quàng cáo thuang mai.

- Trong trlx&ng hcip xáy ra tranh chip lien quan dn cuOc thi nay, CEP có trách
nhim giãi quyêt, nêu không thôa thuan dugc, tranh chap sê duçic xr 1' theo quy
djnh cüa pháp luat.
- Sau thôi gian 30 ngày k t ngày kt thüc cuc thi, CEP không tiêp nhan bat cü
khiêu nai nao cüa khách hang.
- CEP cong b dy dü chi tit ni dung cuc thi trên website CEP ti dja chi:
www.cep.org.vn
Du mi tip nhan và giái dáp th.c m.c khách hang: Khách hang vui lông lien h
so din tho?i 028 38 220 959—May lé: 103
9. To chfrc thirc hién:
- Giám dc chi nhánh CEP trin khai d.y dü ni dung Thông báo dn CBNV chi
nhánh, khách hang, Cong tác vien, cim truâng; chuân bj, trién khai thrc hin dung
tiên d, hiu qua; Nhân viên tin ding huàng dan, khuyen khIch 100% khách hang
str diing smartphone tãi App CEP và tham gia cuc thi.
- Phông Cong ngh thông tin chju trãch nhim van hanh App dáp ng yêu c.0 cuc
thi, dam báo van hanh xuyên suôt; thirc hin truy xuât so lieu danh sách khách hang
trüng thuâng dáp üng nOi dung chucing trInh.
- PhOng Tài chInh k toán huong dn chCrng tir k than, chrng tü k toán, thii tiic
quyêt toán vã kiêm tra viec thirc hin ti chi nhánh dam bão dung quy djnh cüa
pháp luat.
- Phông Hun luyn - Phi tin ding huing dn cong tác t chüc, diu pMi và tong
hçip so 1iu thirc hin Chi..rong trInh và báo cáo cho Ban Tong giám dOe.
Nol n/ian:
- HQi so và Các chi nhánh CEP;
- Luu: VT.

guyn Thj Hoàng Van

