THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
1. Tên chương trình khuyến mại: ƯU ĐÃI MỖI NGÀY – RƯỚC NGAY SH MODE
2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: dịch vụ Ngân hàng điện tử (eBanking) và dịch vụ Thanh toán hóa đơn
của Sacombank.
3. Thời gian khuyến mại: từ 01/03/2021 đến 31/05/2021
4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: tất cả chi nhánh/phòng giao dịch của Sacombank tại Việt Nam
5. Hình thức khuyến mại: quay số trúng thưởng cuối kỳ bằng phần mềm máy tính, hoàn tiền
6. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại): tất cả khách hàng cá
nhân sử dụng dịch vụ thỏa điều kiện chương trình.
7. Cơ cấu giải thưởng: Tổng giải thưởng là 18.932 giải, tổng giá trị: 1.970.000.000 đồng (một tỷ chín trăm
bảy mươi triệu đồng)
STT

Cơ cấu giải thưởng

Nội dung giải thưởng

Trị giá giải

Số giải

thưởng (đồng)

Thành tiền
(đồng)

A

Giải thưởng hoàn tiền

920.000.000

1

Hoàn tiền topup

Tiền mặt

50.000

9.200

460.000.000

2

Hoàn tiền thanh toán HĐ

Tiền mặt

50.000

9.200

460.000.000

B

Giải thưởng quay số cuối chương trình

1

Giải nhất

Xe máy Honda Sh mode 125 ABS

60.000.000

8

480.000.000

2

Giải nhì

Điện thoại iPhone 12Pro 128GB

30.000.000

8

240.000.000

3

Giải ba

5.000.000

16

80.000.000

4

Giải tư

500.000

500

250.000.000

18.932

1.970.000.000

Robot hút bụi Xiaomi Vacuum Mop
Essential SKV4136GL
Sạc dự phòng Anker PowerCore
Select 10000mAh

5

1.050.000.000

TỔNG

Ghi chú:
-

Giải thưởng hiện vật không được quy đổi thành tiền mặt.

-

Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín cam kết giá trị quà tặng sẽ được xác định theo cơ
sở các hóa đơn đầu vào cho việc mua quà tặng của Công ty cung cấp.

8. Nội dung chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại:
8.1 Điều kiện, cách thức, thủ tục cụ thể khách hàng phải thực hiện để được tham gia chương trình khuyến
mại:
8.1.1.

Hạng mục hoàn tiền:

a. Khuyến mại Nạp tiền điện thoại:
-

Mỗi ngày, hoàn 50.000 đồng/khách hàng cho 100 khách hàng đầu tiên đăng nhập Sacombank eBanking
lần đầu và nạp tiền điện thoại từ 100.000đ qua Internet Banking hoặc Mobile Banking.

-

Mỗi khách hàng được hoàn tiền 1 lần.

-

Nếu ngân sách hoàn tiền mỗi ngày còn dư sẽ được cộng dồn qua ngày kế tiếp cho đến khi kết thúc
chương trình. Hoàn tiền vào tài khoản hoặc thẻ khách hàng thực hiện giao dịch chậm nhất 30 ngày sau
khi kết thúc chương trình.

-

Ngân sách hoàn tiền mỗi ngày: 5.000.000 đồng

-

Tổng ngân sách: 460.000.000 đồng

b. Khuyến mại Thanh toán hóa đơn:
-

Mỗi ngày hoàn 50% giá trị hóa đơn, tối đa 50.000 đồng/hóa đơn cho 100 lượt thanh toán thành công đầu
tiên qua Internet Banking; Mobile Banking hoặc Ủy thác thanh toán hóa đơn tự động (UTTT).

-

Đối với Internet Banking, Mobile Banking: áp dụng các hóa đơn đăng ký thanh toán tự động mới và có
lượt thanh toán thành công trong thời gian triển khai chương trình.

-

Đối với UTTT: áp dụng các hóa đơn đăng ký mới và có lượt thanh toán thành công trong thời gian triển
khai chương trình.

-

Mỗi hóa đơn chỉ được hoàn 1 lần/3 kênh giao dịch (Internet Banking, Mobile Banking & UTTT).

-

Các loại hóa đơn áp dụng: điện, nước, viễn thông – internet, truyền hình cáp, thuê bao di động trả sau.

-

Nếu ngân sách hoàn tiền mỗi ngày còn dư sẽ được cộng dồn qua ngày kế tiếp cho đến khi kết thúc
chương trình. Hoàn tiền vào tài khoản hoặc thẻ khách hàng thực hiện giao dịch chậm nhất 30 ngày sau
khi kết thúc chương trình.

-

Ngân sách hoàn tiền mỗi ngày: 5.000.000 đồng

-

Tổng ngân sách: 460.000.000 đồng
8.1.2.

-

Hạng mục quay số cuối chương trình:

Điều kiện tham gia: khách hàng cá nhân thỏa điều kiện sau sẽ nhận được mã dự thưởng tham gia quay
số cuối chương trình:
+ Đăng nhập lần đầu dịch vụ eBanking.
+ Chuyển tiền đến Ngân hàng khác qua eBanking (Internet Banking, Mobile Banking), bao gồm: chuyển
tiền liên ngân hàng, chuyển tiền liên ngân hàng 24/7
+ Thanh toán hóa đơn thành công trên Internet Banking, Moblie Banking hoặc Ủy thác thanh toán hóa
đơn tự động (UTTT)

-

Cách tính mã dự thưởng: khách hàng sẽ nhận được 01 mã dự thưởng (MDT) khi:
+ Đăng nhập lần đầu thành công dịch vụ eBanking.
+ Thực hiện thành công 01 giao dịch chuyển tiền đến Ngân hàng khác thành công trên eBanking. Mỗi
giao dịch được 01 mã dự thưởng, khách hàng có thể thực hiện nhiều giao dịch để nhận được số lượng
mã dự thưởng tương ứng. Khách hàng chuyển tiền đến Ngân hàng khác thành công vào các ngày
08/03, 30/04, 01/05/2021 sẽ nhận được 02 MDT
+ Thực hiện thành công 01 lượt thanh toán hóa đơn trên Internet Banking, Moblie Banking hoặc UTTT.
Mỗi giao dịch được 01 mã dự thưởng, khách hàng có thể thực hiện nhiều giao dịch để nhận được số
lượng mã dự thưởng tương ứng.

-

Không giới hạn số lượng mã dự thưởng trên mỗi khách hàng.

8.2 Thời gian, cách thức phát hành bằng chứng xác định giải thưởng:
-

Mã dự thưởng được thông báo

trên website Khách hàng thân thiết của Sacombank

(https://khachhangthanthiet.sacombank.com) từ 14h00 ngày tiếp theo kể từ ngày khách hàng thỏa điều
kiện nhận mã dự thưởng.
8.3 Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng:
-

Toàn chương trình phát hành tổng số 9.344.000 mã dự thưởng, trong đó:
+ Khách hàng đăng nhập lần đầu thành công dịch vụ eBanking: phát hành 110.000 mã dự thưởng với
mã số từ DN000001 đến DN110000, do phần mềm phát hành theo thứ tự tăng dần.
+ Khách hàng chuyển tiền đến Ngân hàng khác thành công trên eBanking: phát hành 8.400.000 mã dự
thưởng với mã số từ CT0000001 đến CT8400000, do phần mềm phát hành theo thứ tự tăng dần.
+ Khách hàng thanh toán hóa đơn thành công trên eBanking hoặc UTTT: phát hành 834.000 mã dự
thưởng với mã số từ HD000001 đến HD834000, do phần mềm phát hành theo thứ tự tăng dần.

8.4 Thời gian, địa điểm và cách thức xác định trúng thưởng
-

Thời gian xác định trúng thưởng: buổi quay số xác định giải thưởng được tổ chức vào ngày 16/06/2021.

-

Địa điểm xác định trúng thưởng: được tổ chức tại Hội Sở Sacombank, 266 – 268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa,
Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. HCM

-

Cách thức xác định giải thưởng: quay số bằng phần mềm máy tính trên các mã dự thưởng khách hàng
tham gia chương trình khuyến mại

-

Tất cả mã dự thưởng được cấp trong chương trình khuyến mại được quay số theo cơ cấu giải thưởng.
Giải thưởng được quay theo thứ tự từ giải tư, giải ba, giải nhì, giải nhất.

-

Thành phần tham dự quay số xác định trúng thưởng bao gồm: đại diện Sacombank, đại diện khách
hàng, đại diện Cục xúc tiến thương mại, đại diện báo chí.

-

Bên cạnh giải thưởng quay số chính thức, Sacombank sẽ quay số thêm 10 giải thưởng dự phòng sau khi
quay xong các giải chính thức và loại bỏ những mã dự thưởng đã trúng các giải chính thức như sau 01
giải dự phòng giải nhất, 01 giải dự phòng nhì, 02 giải dự phòng giải ba, 06 giải dự phòng giải tư. Giải
thưởng dự phòng này sẽ thay thế các giải thưởng chính thức trong trường hợp mã dự thưởng trúng giải
chính thức phát hành bị lỗi hoặc hủy.

8.5 Thông báo trúng thưởng: sau khi có kết quả trúng thưởng ngày 16/06/2021, trong vòng 03 ngày,
Sacombank

sẽ

thông

báo
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trúng

thưởng

lên
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Sacombank

(https://khuyenmai.sacombank.com), gọi điện cho khách hàng may mắn trúng thưởng.
8.6 Thời gian địa điểm, cách thức và thủ tục trao thưởng
-

Thời hạn kết thúc trao thưởng: giải thưởng quay số trao cho khách hàng chậm nhất là ngày 15/07/2021.

-

Địa điểm trao thưởng: các giải thưởng được trao trực tiếp tại Chi nhánh/Phòng giao dịch Sacombank nơi
khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ.

-

Cách thức trao giải: giải thưởng tiền mặt được chuyển vào tài khoản hoặc thẻ Khách hàng thực hiện
giao dịch, giải thưởng hiện vật được trao cho khách hàng, khi nhận thưởng khách hàng phải ký nhận vào
biên bản trao thưởng.

-

Thủ tục trao giải: khi đến nhận thưởng, khách hàng phải mang theo các giấy tờ sau: chứng minh nhân
dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu (bản chính).

-

Khách hàng có trách nhiệm nộp thuế thu nhập không thường xuyên từ trúng thưởng theo quy định, đồng
thời khách hàng chịu chi phí phát sinh liên quan đến việc nhận thưởng (đi lại, ăn ở), chuyên chở giải
thưởng về nhà.

9. Đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến chương trình khuyến mại: mọi
thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại này, khách hàng liên hệ các chi nhánh/phòng giao dịch
Sacombank hoặc theo địa chỉ, số điện thoại sau để được giải đáp:
Ngân hàng Thương mại Cổ phẩn Sài Gòn Thương Tín
266 – 268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 1900 5555 88
10. Trách nhiệm công bố thông tin:
-

Sacombank sẽ thông báo đầy đủ chi tiết nội dung của thể lệ chương trình khuyến mại, trị giá từng loại
giải thưởng, tỷ lệ trúng thưởng tại các điểm giao dịch của Ngân hàng.

-
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https://khuyenmai.sacombank.com, gọi điện thoại thông báo đến các khách hàng trúng thưởng.
11. Các quy định khác:
-

Căn cứ vào kết quả mở thưởng, Sacombank trích 50% giá trị giải thưởng đã công bố nộp vào ngân sách
Nhà nước trong trường hợp không có người trúng thưởng theo quy định tại khoản 4 Điều 96 Luật Thương
mại.

-

Sacombank được sử dụng hình ảnh, tên và địa chỉ của khách hàng trúng thưởng nhằm mục đích quảng
cáo mà không phải trả thêm một khoản tiền chi phí quảng cáo nào trong trường hợp khách hàng đồng ý.

-

Sacombank sẽ trực tiếp đứng ra giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành trong trường hợp có
tranh chấp, khiếu nại xảy ra liên quan đến chương trình khuyến mãi.

-

Các yêu cầu/quy định không nêu trong chương trình thì các chi nhánh/phòng giao dịch Sacombank vẫn
áp dụng theo quy định hiện hành.
NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

