CHƯƠNG TRÌNH
"HALLOWEEN BIRTH OF BITCOIN – SĂN SỐ NHẬN THƯỞNG"
1. Tên chương trình: Halloween Birth of Bitcoin - Săn số nhận thưởng
1. Thời gian triển khai: 31/10/2019-30/11/2019
1. Phạm vi triển khai: Việt Nam và Quốc tế
1. Nội dung chương trình:
4.1. Thể lệ tham gia Chương trình
● Like share FinanceX Fanpage ở chế độ công khai.
● Chia sẻ bài viết với hashtag: #financex #bitcoin #halloween
● Tag tên 3 người bạn bất kỳ.
4.2. Cách tham dự
Khách hàng của FinanceX sẽ được tặng các mã số may mắn theo các điều kiện sau:
Điều kiện

STT

Số mã được cấp

Ghi chú

1

Tạo tài khoản mới

01

2

Nạp tiền

01

Không giới hạn số lần nạp

01

Tổng khối lượng nạp, rút

3

4

Giao dịch tối thiểu 50 triệu
VND

01

Giới thiệu thêm bạn bè

1

Nhận thêm 20% hoa hồng
từ phí giao dịch

5. Cơ cấu giải thưởng
- Khách hàng đáp ứng lần lượt các điều kiện tại mục 4.1 sẽ được tặng những mã số may
mắn khi thỏa mãn các điều kiện tại mục 4.2. Chương trình Livestream "Săn số nhận
thưởng" để chọn ra những mã số may mắn sẽ diễn ra hằng ngày vào lúc 20h30 từ ngày
31/10/2019 - 30/11/2019.
- Cơ cấu nhận thưởng như sau:
STT

Phần thưởng

Số lượng

Giá trị

1

Tiền mặt 5,000,000 VNĐ

30

150,000,000 VNĐ

2

Tiền mặt 2,000,000 VNĐ

30

60,000,000 VNĐ

3

Tiền mặt 1,000,000 VNĐ

30

30,000,000 VNĐ

4

5

Gói thành viên VIP
(thời hạn trong 1 tháng)
Gói thành viên Standard
(thời hạn trong 1 tháng)

Không giới hạn

Ưu đãi 100% phí giao dịch

Không giới hạn

Ưu đãi 50% phí giao dịch

6. Cách nhận giải thưởng
6.1. Giải 1,2 và 3:
- Khách hàng may mắn trúng giải 1,2,3 sẽ nhận được tiền mặt trên hệ thống FinanceX.
- Trường hợp khách hàng trúng giải nhiều lần, số tiền thưởng sẽ được cộng tổng vào tài
khoản của quý khách hàng.

2

- Khách hàng trúng giải, vui lòng xác nhận chậm nhất 48h sau khi được thông báo. Mọi
trường hợp khách hàng không xác nhận, ban tổ chức sẽ quay lại và trao giải cho khách
hàng may mắn tiếp theo.
- Để rút tiền mặt và quản lý tài sản, quý khách vui lòng xem hướng dẫn tại đây

6.2. Giải 4 và 5
- Khách hàng trúng giải 4,5 sẽ ngay lập tức được hưởng chính sách ưu đãi.
- Trường hợp khách hàng trúng giải cao hơn, chính sách ưu đãi cao hơn sẽ được áp dụng.
- Trường hợp khách trúng giải này nhiều hơn 1 lần chính sách ưu đãi cũng chỉ áp dụng cho
đến hết 31/12/2019.
7. Các quy định khác
- Khách hàng phải KYC (xác thực tài khoản) trước ngày quay số trúng thưởng để nhận
giải.
- Khách hàng không được phép chuyển nhượng quà tặng, giải thưởng cho bất kỳ
một bên thứ ba nào.
- Khách hàng phải đọc và nắm rõ nội dung của Chương trình này trước khi tham gia
chương trình.
- FinanceX có quyền thay đổi, hủy bỏ hoặc bổ sung các điều kiện và điều khoản của
Chương trình tại bất kỳ thời điểm nào theo quyết định duy nhất của FinaceX mà
không cần thông báo trước.
- Bằng việc tham gia chương trình này, khách hàng chấp nhận tất cả các Điều
khoản và Điều kiện của Chương trình được liệt kê trong Thể lệ Chương trình và
các nội dung thay đổi liên quan đến Chương trình này (nếu có).
- FinanceX được phép sử dụng hình ảnh, tư liệu và các thông tin liên quan đến Khách
hàng trúng giải cho mục đích quảng cáo thương mại.
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