
 

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI “HÈ RỘN RÀNG NGÀN NIỀM VUI 2017” 

 

1. Thời gian khuyến mại: từ 17/04/2017 đến 12/07/2017 

2. Phạm vi tổ chức: tại các điểm giao dịch của Sacombank trên toàn lãnh thổ Việt Nam.  

3. Hình thức khuyến mại: Quay số trúng thưởng định kỳ 02 tuần/ lần và quay số trúng thưởng cuối chương 

trình bằng phần mềm máy tính. 

4. Điều kiện tham gia: Trong thời gian khuyến mại, khách hàng cá nhân thoả điều kiện chương trình khuyến 

mại sẽ được cấp số dự thưởng tham gia quay số trúng thưởng định kỳ hàng tháng. 

- Khách hàng gửi tiết kiệm có kỳ hạn bằng VND có 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. 

- Khách hàng sử dụng dịch vụ có thu phí, dịch vụ chi trả kiều hối, cứ mỗi 100.000 phí dịch vụ tích lũy 

(dịch vụ tại quầy & dịch vụ Ngân hàng điện tử) /1000USD 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 kích hoạt Internet Banking lần đầu và sử dụng tối thiểu 

01 giao dịch tài chính qua Internet Banking hoặc Mobile Banking 

5. Cách tính số dự thường khách hàng nhận: được tính theo công thức như sau (chỉ lấy phần nguyên – không 

làm tròn số): 

a.1.Đối với khách hàng tiền gửi: 

  +Kỳ hạn 1,2 tháng: 

 Số dự thưởng quay số = Số tiền gửi/ 20.000.000 VND x Kỳ hạn gửi (tháng). 

+ Kỳ hạn 3 tháng đến 36 tháng: số dự thưởng được tính: 

 Số dự thưởng quay số = ( Số tiền gửi/ 20.000.000 VND x Kỳ hạn gửi (tháng) ) /3 

a.2.Đối với khách hàng dịch vụ tại quầy: 

 Số dự thưởng quay số = Số tiền phí khách hàng tích lũy/100.000đ hoặc doanh số nhận kiều hối (quy 

USD)/1000 USD 



 

a.3. Đối với khách hàng sử dụng dịch vụ E-Banking: Khách hàng kích hoạt Internet Banking lần đầu và có 

sử dụng dịch vụ tài chính qua Internet Banking hoặc Mobile Banking trong thời gian triển khai chương trình 

sẽ nhận được 1 số dự thưởng 

6. Nội dung chương trình khuyến mại: 

a) Chương trình Quay số trúng thưởng định kỳ 02 tuần/ lần dành cho khách hàng tiền gửi, sử dụng dich vụ tại 

quầy và dịch vụ Ngân hàng điện tử (E-Banking) 

- Trong thời gian khuyến mại, khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm VND, khách hàng cá nhân sử dụng các 

dịch vụ tại quầy có thu phí tại Sacombank và khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ E-banking thỏa quy 

định của chương trình khuyến mại được cấp phiếu dự thưởng để tham gia quay số trúng thưởng điện tử 

định kỳ 02 tuần/ lần. 

- Buổi quay số xác định giải thưởng được tổ chức định kỳ 02 tuần/ lần tại Hội Sở ngân hàng, 266-268 

Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, quận 3, Tp.HCM. 

- Thời gian quay số trúng thưởng và cơ cấu giải thưởng quay số như sau: 

SỐ LẦN 

QUAY 

SỐ 

THỜI 

GIAN 

QUAY SỐ 

KHÁCH HÀNG THAM 

GIA CHƯƠNG TRÌNH 

KHUYẾN MẠI 

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG QUAY SỐ MỖI LẦN 

QUAY 

LẦN 1 9/5/2017 

Khách hàng tham gia 

CTKM từ 17/4/2017 

đến 30/4/2017 

 18 Giải Nhất: Sổ tiết kiệm trị giá 40 triệu đồng  

 25 Giải Nhì: điện thoại di động Samsung 

 40 giải Ba: sổ tiết kiệm trị giá 4 triệu đồng 

 80 giải tư: bàn ủi hơi nước Panasonic 

 800 Giải Khuyến khích: Vali du lịch 

LẦN 2 24/5/2017 

Khách hàng tham gia 

từ 1/5/2017 đến 

16/5/2017  

 18 Giải Nhất: 9  xe Honda Lead, 9 xe Air Blade 

 25 giải Nhì: sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng 

 40 giải Ba: máy chụp hình Canon 

 80 giải tư: máy hút bụi Panasonic 

 800 Giải Khuyến khích: Máy đo huyết áp 

Omron 



 

 

 

LẦN 3 

 

7/6/2017 

Khách hàng tham gia 

từ 17/5/2017 đến 

31/5/2017  

 

 18 Giải Nhất: Thẻ tiết kiệm trị giá 40 triệu đồng 

 25 giải Nhì: Điện thoại di động Samsung 

 40 giải Ba: máy lọc không khí Sharp 

 80 giải tư: quạt hơi nước Kangaroo 

 800 Giải Khuyến khích: bộ phụ kiện điện thoại 

LẦN 4 21/6/2017 

Khách hàng tham gia 

từ 01/6/2017 đến 

14/6/2017 

 18 giải Nhất: 9 xe Honda Lead, 9 xe Air Blade 

 25 giải Nhì: sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng 

 40 giải Ba: sổ tiết kiệm trị giá 4 triệu đồng 

 80 giải tư: bàn ủi hơi nước Panasonic 

 800 Giải Khuyến khích: Vali du lịch 

LẦN 5 5/7/2017 

Khách hàng tham gia 

từ 15/6/2017 đến 

28/6/2017 

 18 giải Nhất: sổ tiết kiệm trị giá 40 triệu đồng  

 25 giải Nhì: Điện thoại di động Samsung  

 40 giải Ba: Máy chụp hình Canon,  

 80 giải tư: máy hút bụi Panasonic  

 800 Giải Khuyến khích: máy đo huyết áp 

Omron 

LẦN 6 19/7/2017 

Khách hàng tham gia 

từ 29/6/2017 đến 

12/7/2017 

 18 giải Nhất: 9  xe Honda Lead, 9 xe Air Blade  

 25 giải Nhì: sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng 

 40 giải Ba: máy lọc không khí Sharp  

 80 giải tư: quạt hơi nước Kangaroo  

 800 Giải Khuyến khích: bộ phụ kiện điện thoại 

 

19/7/2017 

Tất cả khách hàng 

tham gia từ 17/4/2017 

đến 12/7/2017 

01 giải Đặc biệt trị giá 1 TỶ ĐỒNG 

 

- Phương thức xác định giải thưởng: quay số bằng phần mềm máy tính trên các số dự thưởng khách 

hàng đã chọn tham gia chương trình khuyến mại. 

 



 

 

 

b) Chương trình quay số trúng thưởng cuối chương trình dành riêng cho khách hàng sử dụng dịch vụ ngân 

hàng điện tử (E-Banking): 

- Khách hàng sử dụng dịch vụ E-Banking thỏa điều kiện chương trình khuyến mại ngoài việc được tham 

gia quay số trúng thưởng định kỳ 02 tuần/ lần còn được tham gia chương trình Quay số trúng thưởng 

dành riêng cho khách hàng sử dụng dịch vụ E-Banking. 

- Buổi quay số xác định giải thưởng dành cho khách hàng E-Banking được tổ chức cùng thời gian quay 

số đợt cuối của chương trình quay số định kỳ 02 tuần/ lần. 

 

7. Thời gian, địa điểm trao giải thưởng quay số: 

 Giải thưởng quay số trao cho khách hàng chậm nhất là ngày 11/8/2017. 

 Các giải thưởng được trao trực tiếp tại Chi nhánh/Phòng giao dịch Sacombank nơi khách hàng gửi tiết 

kiệm. 

 

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

- Cán bộ nhân viên Sacombank và công ty thành viên được tham gia chương trình khuyến mại dành cho 

tiền gửi và dịch vụ, không được tham gia chương trình khuyến mại đối với dịch vụ Ngân hàng điện tử.  

- Chương trình khuyến mại có thể kết thúc trước hạn khi đã phát hành đủ số dự thưởng đã đăng ký. 

- Khi đến nhận giải thưởng, khách hàng phải mang theo các giấy tờ sau: (i) chứng minh nhân dân/ căn 

cước công dân hoặc hộ chiếu (bản chính), (ii) sổ tiết kiệm (nếu có), (iii) phiếu có in số dự thưởng 

chương trình (nếu có) hoặc tin nhắc SMS có mã số dự thưởng. 

- 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. 

 

 

Thông tin liên quan đến thể lệ chương trình khuyến mại 

Vui lòng liên hệ các điểm giao dịch Sacombank hoặc Hotline: 1900 5555 88 


