THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
“XUÂN TRI ÂN – TẾT ĐẮC LỘC”
I.

Thời gian: 15/11/2017 – 12/02/2017

II.

Sản phẩm: Tiền gửi tiết kiệm VND tại quầy có kỳ hạn từ 1 đến 36 tháng với phương thức lãnh
lãi cuối kỳ, tiết kiệm có kỳ hạn trực tuyến VND, dịch vụ có thu phí, dịch vụ chi trả kiều hối

III.

Phạm vi: tại các điểm giao dịch của Sacombank trên lãnh thổ Việt Nam

IV.

Hình thức:
Quy điểm đổi quà cho khách hàng
Quay số trúng thưởng cuối kỳ
Tri ân khách hàng nhân sinh nhật Sacombank

V.

Đối tượng: Khách hàng cá nhân là người Việt Nam và nước ngoài phù hợp quy định pháp luật
Việt Nam về sử dụng sản phẩm dịch vụ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương
Tín.

VI.

Cơ cấu giải thưởng:
1. Cơ cấu quà tặng Quy điểm đổi quà:
1.063 bộ chén bát đĩa minh long
1.453 bộ bình trà minh long
18.224 bộ áo mưa người lớn và trẻ em
10.683 dù thông minh
19.093 bộ 2 nón bảo hiểm
Cùng hàng trăm nghìn giải thưởng khác
2. Cơ cấu giải thưởng Quay số trúng thưởng chung dành cho khách hàng tiền gửi tại quầy,
dịch vụ và ngân hàng điện tử:
01 giải đặc biệt: căn hộ chung cư cao cấp trị giá 2,5 tỷ đồng
10 giải nhất: sổ tiết kiệm sacombank trị giá 50 triệu đồng
20 giải nhì: sổ tiết kiệm sacombank trị giá 10 triệu đồng
40 giải ba: sổ tiết kiệm sacombank trị giá 5 triệu đồng
500 giải khuyến khích: bộ bình trà minh long trị giá 600.000 đồng
3. Cơ cấu giải thưởng Quay số trúng thưởng dành riêng cho khách hàng tiền gửi online, dịch
vụ và ngân hàng điện tử:
01 giải nhất: điện thoại iphone x 64gb
04 giải nhì: ipad mini 4 wifi 128gb
60 giải ba: bộ phát wifi sim 4G HUAWEI E 5573S
250 giải khuyến khích: bộ bình trà Minh long Daisy cỏ tím

VII.

Nội dung thể lệ chương trình khuyến mại:
1. Điều kiện tham gia: Trong thời gian khuyến mại, các khách hàng thỏa điều kiện sau sẽ
được tham gia chương trình:

-

Khách hàng gửi tiết kiệm có kỳ hạn bằng VND tại quầy với kỳ hạn từ 1 tháng đến 36
tháng (gửi mới hoặc tái tục) lãnh lãi cuối kỳ với mức gửi tối thiểu 5 triệu VND hoặc gửi
tiền gửi có kỳ hạn trực tuyến từ 1 tháng đến 36 tháng với mức gửi tối thiểu 10 triệu
VND.

-

Khách hàng sử dụng dịch vụ có thu phí, dịch vụ chi trả kiều hối, cứ mỗi 50.000 phí dịch
vụ tích lũy(dịch vụ tại quầy & dịch vụ Ngân hàng điện tử) /500USD doanh số chi trả
kiều hối tích lũy (trường hợp không thu phí từ khách hàng nhận) khách hàng sẽ nhận
được 1 số dự thưởng.

-

Khách hàng sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử giao dịch thanh toán/chuyển khoản
thành công trên Internet banking / Mobile banking với giá trị trên 1.000.000 đồng (một
triệu đồng) sẽ nhận được số dự thưởng tham gia quay số trúng thưởng.

-

Áp dụng các loại giao dịch: Chuyển khoản trong hệ thống từ Thẻ /Tài khoản thanh toán
(Không tính chuyển khoản cho chính mình và chuyển khoản trong hệ thống cùng địa
bàn); Chuyển khoản ngoài hệ thống (CITAD); Chuyển khoản nhanh (NAPAS); Chuyển
tiền nhận bằng di động; Chuyển tiền đến thẻ Visa; Mua thẻ trả trước phi vật lý; Thanh
toán hóa đơn; Thanh toán khác (Không tính thanh toán thẻ tín dụng và Nạp tiền điện
thoại)

-

Không giới hạn số dự thưởng trên một khách hàng

-

Các giao dịch cộng gộp KHÔNG được xem là các giao dịch thỏa điều kiện

-

01 giao dịch thỏa điều kiện tương ứng với 01 số dự thưởng.

2. Lãi suất: áp dụng cho khách hàng tiền gửi tham gia chương trình khuyến mại như sau:
-

Đối với mức lãi suất VND ứng với mức gửi 5 triệu VND (MỨC 1): Lãi suất là 1,5%/năm.

-

Đối với mức lãi suất VND ứng với mức gửi 50 triệu VND (MỨC 2):

Lãi suất tham gia
Kỳ hạn gửi

chương trình khuyến

Lãi suất tham gia
Kỳ hạn gửi

mại (%/năm)

chương trình khuyến
mại (%/năm)

1 tháng

4,8%

9 tháng

5,8%

2 tháng

4,9%

10 tháng

5,8%

3 tháng

5,2%

11 tháng

5,8%

4 tháng

5,3%

12 tháng

6,6%

5 tháng

5,3%

15 tháng

7,05%

6 tháng

5,8%

18 tháng

7,1%

7 tháng

5,8%

24 tháng

7,3%

8 tháng

5,8%

36 tháng

7,4%

3. Số điểm đổi quà/ số dự thưởng khách hàng nhận: được tính theo công thức như sau (chỉ
lấy phần nguyên – không làm tròn số):
a. Đối với khách hàng gửi tiết kiệm:
Gửi tiết kiệm tại quầy:
Mức lãi suất ứng với mức gửi 5 triệu VND: số điểm đổi quà/ số dự thưởng được tính:
Số điểm đổi quà/ số dự thưởng = Số tiền gửi/ 5.000.000 VND x Kỳ hạn gửi (tháng).
Mức lãi suất ứng với mức gửi 50 triệu VND: số điểm đổi quà/ số dự thưởng được tính:
Số điểm đổi quà/ số dự thưởng = Số tiền gửi/ 50.000.000 VND x Kỳ hạn gửi (tháng).
Gửi tiết kiệm trực tuyến:
Số dự thưởng quay số = Số tiền gửi/ 10.000.000 VND x Kỳ hạn gửi (tháng).
b. Đối với khách hàng sử dụng dịch vụ tại quầy
Số điểm đổi quà = Số tiền phí khách hàng tích lũy/150.000đ hoặc doanh số nhận kiều hối (quy
USD) / 1.500 USD (lấy phần nguyên)
Số phiếu dự thưởng = Số tiền phí khách hàng tích lũy/50.000đ hoặc doanh số nhận kiều hối (quy
USD) / 500 USD (lấy phần nguyên)
c.

Đối với khách hàng sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử (eBanking):

Mỗi giao dịch thanh toán/chuyển khoản thành công trên Internet Banking hoặc Mobile Banking
với giá trị trên 1.000.000 VND sẽ được 01 số dự thưởng

4. Chương trình quy điểm đổi quà:
-

Khách hàng thỏa điều kiện quy định của chương trình sẽ được tham gia chương trình
Quy điểm đổi quà.

-

Số điểm đổi quà khách hàng nhận được tùy theo mức gửi, lãi suất và kỳ hạn gửi. Ứng
với mỗi số điểm đạt được khách hàng sẽ được quy đổi thành quà tặng với giá trị tương
ứng.

-

Với cùng mức giá trị, khách hàng có thể lựa chọn loại quà tặng khác nhau, khách hàng
có thể chia nhỏ số điểm để nhận quà tặng với giá trị tương ứng trường hợp Sacombank
còn quà tặng.

-

Cách thức quy đổi điểm thành quà tặng như sau:

Số điểm đổi quà
1 điểm

Giá trị quà tặng tương ứng
với số điểm
15.000 đồng

Loại quà tặng
Tiền mặt

2 điểm

30.000 đồng

Tiền mặt

4 điểm

60.000 đồng

Tiền mặt

10 điểm

150.000 đồng

20 điểm

300.000 đồng

40 điểm

600.000 đồng

50 điểm

750.000 đồng

Bộ 2 nón bảo hiểm Sacombank/ Dù thông
minh/ Ba lô
Tiền mặt
Phiếu mua hàng siêu thị/ Bộ bình trà Minh
Long
Phiếu mua hàng siêu thị/ Bộ chén bát đĩa Minh
long

5. Chương trình Quay số trúng thưởng dành cho khách hàng tiền gửi, dịch vụ và ngân hàng
điện tử:
a. Đối với khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy và tiết kiệm trực tuyến:
-

Trong thời gian khuyến mại, khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm VND thỏa quy định của
chương trình khuyến mại được cấp số dự thưởng để tham gia quay số trúng thưởng
điện tử cuối kỳ.

-

Mã số dự thưởng của khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy được chương trình cấp tự động
và được in lên sổ tiết kiệm hoặc phiếu đính kèm sổ tiết kiệm cho khách hàng để làm cơ
sở đối chiếu khi nhận giải.

-

Mã số dự thưởng của khách hàng tiền gửi trực tuyến được Sacombank gửi tin nhắn
SMS hoặc thông báo trên website Sacombank chung với mã số dự thưởng của khách
hàng dịch vụ Ngân hàng điện tử (eBanking).

-

Khách hàng gửi tiết kiệm có tham gia chương trình khuyến mại không được rút trước
hạn. Khi cần vốn đột xuất, khách hàng có thể cầm cố thẻ tiết kiệm để vay vốn với lãi
suất cho vay cầm cố thẻ tiết kiệm theo quy định của Sacombank.

-

Các thẻ tiền gửi tiết kiệm tại quầy khi tái tục muốn tham gia chương trình khuyến mại
này phải đến ngân hàng làm thủ tục mở lại thẻ tiết kiệm mới.

b. Đối với khách hàng dịch vụ tại quầy:
-

Trong thời gian khuyến mại, khách hàng cá nhân sử dụng các dịch vụ tại quầy có thu
phí tại Sacombank cứ mỗi 50.000 đồng phí dịch vụ tích lũy (dịch vụ tại quầy & dịch vụ
Ngân hàng điện tử) hoặc 500 USD doanh số chi trả kiều hối tích lũy khách hàng sẽ
nhận được 01 số dự thưởng tham gia quay số trúng thưởng điện tử cuối kỳ.

-

Mã số dự thưởng được in ra cho khách hàng có đóng dấu mộc đỏ tên điểm giao dịch
Sacombank để làm cơ sở đối chiếu khi nhận giải.

c.

Đối với khách hàng sử dụng dịch vụ eBanking:

-

Trong thời gian khuyến mại, khách hàng cá nhân giao dịch thanh toán/chuyển khoản
thành công trên Internet banking / Mobile banking với giá trị trên 1.000.000 đồng (một
triệu đồng) sẽ nhận được số dự thưởng tham gia quay số trúng thưởng cuối kỳ.

-

Các giao dịch cộng gộp KHÔNG được xem là các giao dịch thỏa điều kiện

-

Số dự thưởng phát hành cho khách hàng thỏa điều kiện sẽ được thông báo trên
website Sacombank vào Thứ 2 mỗi tuần.

-

Mỗi giao dịch thỏa điều kiện quy định sẽ được cấp 01 số dự thưởng. Mỗi khách hàng
được cấp nhiều số dự thưởng.

6. Chương trình Quay số trúng thưởng dành riêng cho tiền gửi trực tuyến và NHĐT:
a.

Đối với khách hàng sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử (eBanking): Khách hàng sử
dụng dịch vụ eBanking thỏa điều kiện chương trình khuyến mại ngoài việc được tham
gia Quay số trúng thưởng chung cuối kỳ dành cho tất cả khách hàng còn được tham
gia chương trình Quay số trúng thưởng dành riêng cho khách hàng sử dụng dịch vụ
eBanking và tiền gửi có kỳ hạn trực tuyến.

b.

Đối với khách hàng tiền gửi có kỳ hạn trực tuyến: Khách hàng gửi tiền gửi có kỳ hạn
trực tuyến thỏa điều kiện chương trình khuyến mại ngoài việc tham gia quay số trúng
thưởng chung cho tất cả khách hàng còn được tham gia quay số trúng thưởng dành
riêng cho khách hàng eBanking và tiền gửi có kỳ hạn trực tuyến.

7. Chương trình Tri ân khách hàng nhân Sinh nhật Sacombank:
a. Nhân đôi số phiếu dự thưởng trong ngày 21/12/2017: Khách hàng thỏa điều kiện quy
định tham gia chương trình khuyến mại trong ngày 21/12/2017 được nhân đôi số phiếu
dự thưởng quay số.
b. Tặng quà Tri ân cho khách hàng có ngày sinh nhật trùng sinh nhật Sacombank
21/12/2017:
-

Điều kiện tặng quà: Khách hàng cá nhân đến giao dịch sản phẩm dịch vụ tại các
điểm giao dịch Sacombank tại TP.HCM trong ngày 21/12/2017 có ngày sinh nhật
trùng với Sinh nhật Sacombank 21/12/2017 sẽ được tặng 01 món quà Tri ân là
01 NÓN BẢO HIỂM SACOMBANK.

c.

-

Quy định:



Mỗi khách hàng thỏa điều kiện chỉ được tặng 01 quà Tri ân.



Chương trình tặng quà Tri ân có thể kết thúc khi hết quà tặng.

Ưu đãi giảm phí dịch vụ trong tuần Sinh nhật Sacombank từ ngày 18/12/2017 đến
23/12/2017:

-

Điều kiện: Khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ tại CN/PGD Sacombank trong tuần
sinh nhật Sacombank từ 18/12/2017 đến 23/12/2017.

-

Ưu đãi giảm phí:
-

Giảm 10% phí Thanh toán nội địa

-

Giảm 20% phí Thanh toán quốc tế

-

Giảm 30% phí khác (không bao gồm phí ngân hàng điện tử, thẻ, kinh doanh
ngoại hối).

8. Các quy định khi tham gia chương trình khuyến mại:
-

Khách hàng gửi tiết kiệm có tham gia chương trình khuyến mại không được rút trước
hạn. Khi cần vốn đột xuất, khách hàng có thể cầm cố thẻ tiết kiệm để vay vốn với lãi
suất cho vay cầm cố thẻ tiết kiệm theo quy định của Sacombank.

-

Các thẻ tiền gửi tiết kiệm tái tục muốn tham gia chương trình khuyến mại này phải đến
ngân hàng làm thủ tục mở lại thẻ tiết kiệm mới.

-

Cán bộ nhân viên Sacombank được tham gia chương trình khuyến mại. Chương trình
dành cho NHĐT áp dụng khách hàng mới, khách hàng hiện hữu. CBNV Sacombank và
Các Công ty thành viên KHÔNG được tham gia chương trình

-

Chương trình khuyến mại có thể kết thúc trước hạn khi đã phát hành đủ số điểm đã
đăng ký hoặc khi hết quà.

-

Khi đến nhận giải thưởng, khách hàng phải mang theo các giấy tờ sau: chứng minh
nhân dân hoặc hộ chiếu (bản chính), sổ tiết kiệm/ phiếu có in số điểm đổi quà chương
trình.

-

Khách hàng phải thanh toán các loại thuế và mọi chi phí liên quan đến việc nhận giải
thưởng. Sacombank sẽ thay mặt khách hàng trúng thưởng đóng thuế thu nhập không
thường xuyên từ trúng thưởng theo quy định.

VIII.

Đầu mối giải đáp thắc mắc: 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:
Dịch vụ khách hàng Sacombank 24/7: 1900 5555 88
266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.3, Tp. HCM

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

