
 

 

HƯỚNG DẪN THAM GIA QUAY SỐ CTKM THANH TOÁN TỰ ĐỘNG – NHÂN RỘNG NIỀM VUI 

B1: Đăng nhập vào đường link: https://www.sacombank.com.vn/thanhtoantudong 

 

 

 

B2: Nhấp chuột “THAM GIA NGAY” và nhập các thông tin yêu cầu để tham gia chương trình:  

 

- CMND/Hộ Chiếu:  Thông tin CMND/Hộ chiếu trên hệ thống ngân hàng  

- Mã dự thưởng:  Mã được cung cấp qua tin nhắn/email của Khách hàng. Mỗi lượt thanh toán thành công từ ngày 

12/06/2017 đến 09/09/2017 của các hợp đồng Ủy thác thanh toán hóa đơn tự động đăng ký từ ngày 12/06/2017 

đến 10/08/2017 sẽ nhận được 01 mã dự thưởng. Mỗi mã dự thưởng tham gia 1 lần quay số duy nhất. 

 

B3: Quý khách tham gia quay may mắn bằng cách click “QUAY SỐ” tại vòng quay may mắn bên dưới. Sau khi 

vòng quay ngừng quay, Giải thưởng sẽ được xác định ngay: 

 



 

 

- Màn hình hiển thị kết quả “Chúc mừng Quý khách đã trúng giải 50.000 đồng”: khách hàng trúng thưởng 

giải trị giá 50.000 đồng. 

 

- Màn hình hiển thị kết quả “Chúc mừng Quý khách đã trúng giải 100.000 đồng”: khách hàng trúng thưởng 

giải trị giá 100.000 đồng. 

- Màn hình hiển thị kết quả “Chúc mừng Quý khách đã trúng giải 500.000 đồng”: khách hàng trúng thưởng 

giải trị giá 500.000 đồng. 

- Màn hình hiển thị kết quả “Chúc mừng Quý khách đã trúng giải 1.000.000 đồng”: khách hàng trúng 

thưởng giải trị giá 1.000.000 đồng. 

- Màn hình hiển thị kết quả “Chúc mừng Quý khách đã trúng giải Điện thoại Samsung Galaxy S8 Plus”: 

khách hàng trúng thưởng Điện thoại Samsung Galaxy S8 Plus 

- Màn hình hình hiển thị kết quả “Chúc Quý khách may mắn lần sau”: khách hàng không trúng trưởng đối 

với lượt quay đó. 

 

B4: Quý khách có thể xem lịch sử Quay số và các giải thưởng đã trúng giải tại mục LỊCH SỬ 



              

 

  B5: Quý khách có thể xem kết quả các giải còn lại của Chương trình trong mục KẾT QUẢ       

 

 

 

 


