THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
‘’THANH TOÁN TỰ ĐỘNG – NHÂN RỘNG NIỀM VUI’’
1. Tên thương nhân thực hiện khuyến mại: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)
2. Tên chương trình khuyến mại: THANH TOÁN TỰ ĐỘNG – NHÂN RỘNG NIỀM VUI.
3. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: tiền mặt và hàng hóa.
4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 12/06/2017 đến ngày 09/09/2017.
5. Địa bàn khuyến mại: tất cả Chi nhánh/Phòng giao dịch của Sacombank thuộc TP.HCM.
6. Hình thức khuyến mại: vòng quay may mắn online.
7. Đối tượng được hưởng khuyến mại: khách hàng cá nhân đăng ký và sử dụng dịch vụ Ủy thác thanh toán
hóa đơn tự động thỏa mãn thể lệ chương trình.
8. Cơ cấu giải thưởng: tổng giải thưởng là 5.877 giải với tổng giá trị không vượt quá 397.490.000 đồng (ba trăm
chín mươi bảy triệu bốn trăm chín mươi ngàn đồng)
Khách hàng thỏa điều kiện sẽ nhận được mã số vào chương trình quay số để tham gia quay số trúng thưởng
tiền mặt hoặc hàng hóa.
STT

Giá trị giải thưởng (đồng)

SL giải ước tính

(chưa VAT)

Chi phí
(đồng)

1

Giải trị giá 50.000

4.550

227.500.000

2

Giải trị giá 100.000

1.300

130.000.000

3

Giải trị giá 500.000

13

6.500.000

4

Giải trị giá 1.000.000

13

13.000.000

5

Điện thoại Samsung Galaxy S8 Plus

1

20.490.000

5.877

397.490.000

TỔNG
9. Nội dung chi tiết chương trình khuyến mại:

- Khách hàng cá nhân đăng ký dịch vụ Ủy thác thanh toán hóa đơn tự động trong thời gian 12/06/2017
đến 10/08/2017 và có giao dịch thanh toán thành công trong thời gian 12/06/2017 – 09/09/2017 sẽ
nhận được mã số vào chương trình quay số để tham gia quay số trúng thưởng tiền mặt hoặc hàng
hóa.
- Mỗi lượt thanh toán thành công từ ngày 12/06/2017 – 09/09/2017 của các hợp đồng Ủy thác thanh
toán hóa đơn tự động đăng ký trong thời gian 12/06/2017 đến 10/08/2017 sẽ được 1 lượt quay số.
- Mỗi khách hàng có thể có nhiều lượt quay thưởng, tối đa 30 lượt quay.
- Tổng số mã dự thưởng phát hành là: 18.000 số. Mỗi mã dự thưởng là duy nhất trong toàn hệ thống
của chương trình quay số. Mã dự thưởng sẽ bao gồm 2 ký tự chữ là UT và các ký tự số được random
từ dãy số 000.001 đến 100.000.

- Hình thức tham gia: Khách hàng sẽ tham gia chương trình quay số may mắn online tại:
https://www.sacombank.com.vn/thanhtoantudong (chương trình bắt đầu mở từ 12/06/2017 và đóng
vào ngày 09/09/2017)
10. Điều kiện tham gia chương trình khuyến mại:
- Khách hàng cá nhân có đăng ký dịch vụ Ủy thác thanh toán hóa đơn tự động trong thời gian
12/06/2017 đến 10/08/2017 và có giao dịch thanh toán thành công trong thời gian 12/06/2017 –
09/09/2017 sẽ có 1 lượt quay.
- Không áp dụng cho các Hợp đồng Ủy thác thanh toán hóa đơn tự động hủy sau ngày 12/06/2017 và
đăng ký lại trong thời gian triển khai chương trình.
- Áp dụng với các loại hóa đơn và phạm vi triển khai theo quy định.
- Hình thức tham gia: Khách hàng đạt điều kiện chủ động tham gia vòng quay may mắn bằng cách
đăng nhập thông tin CMND, mã dự thưởng tại trang web trực tuyến của Sacombank tại mọi thời điểm
trong ngày để tham gia vòng quay may mắn. Sacombank sẽ thông tin khách hàng đủ điều kiện và mã
dự thưởng tham gia Vòng quay may mắn bằng hình thức email/SMS.
- Mỗi lượt quay thưởng có 1 mã dự thưởng đăng nhập chương trình vòng quay may mắn.
- Giao dịch thỏa điều kiện phát sinh vào ngày (T) sẽ được cập nhật lượt quay tương ứng vào lúc 9h00
sáng ngày (T+1)
- Số lượng lượt quay sẽ giảm tương ứng khi khách hàng hoàn thành quay và xác định được kết quả
trúng thưởng.
- Số lượng giải thưởng còn lại của từng cơ cấu giải thưởng sẽ được được cập nhật tại mọi thời điểm và
hiển thị trên màn hình của vòng quay may mắn.
- Số lượng lượt quay của khách hàng có thời hạn đến hết ngày 09/09/2017.
- Tổng chi phí phát sinh không vượt quá 397.490.000 đồng.
- CBNV Sacombank và các Công ty trực thuộc được tham gia chương trình này.
- Danh sách khách hàng nhận giải thưởng được Sacombank thông báo chính thức tại website của
Sacombank (www.sacombank.com.vn).
- Giá trị tiền tặng sẽ được chuyển khoản vào tài khoản thanh toán/thẻ sử dụng dịch vụ của khách hàng
thỏa điều kiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình.
11. Quy định về cách thức xác định trúng thưởng Vòng quay may mắn:
Giải thưởng sẽ được xác định ngay tại thời điểm sau khi khách hàng kết thúc lượt quay, cụ thể như sau:
- 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.

12. Quy định về thủ tục trao/nhận thưởng:
-

Thông báo trúng thưởng: Kết quả trúng thưởng sẽ được công bố trên website của Sacombank.

-

Hình thức tặng thưởng:


Tiền mặt: hoàn tiền trực tiếp vào tài khoản thanh toán/thẻ tín dụng thực hiện giao dịch thanh toán
thành công của Khách hàng, sẽ được hoàn tiền chậm nhất là ngày 10/10/2017.



Điện thoại Samsung Galaxy S8 Plus: trao thưởng trực tiếp tại CN/PGD của Sacombank thực hiện
đăng ký dịch vụ Ủy thác thanh toán hóa đơn tự động có lượt quay trúng giải.

13. Các điều khoản chung:
- Sacombank có quyền thay đổi, hủy bỏ hoặc bổ sung các Điều kiện và điều khoản này cùng với nội
dung của chương trình mà không cần thông báo cho khách hàng. Để biết thông tin mới nhất vui lòng
truy cập trang web www.sacombank.com.vn
- Sacombank là người quyết định cuối cùng trong việc xét duyệt các khách hàng trúng thưởng hợp lệ và
thực hiện các thủ tục tặng quà.
- Sacombank được miễn nhiệm trách nhiệm đối với các trường hợp bất khả kháng xảy ra trong thời gian
diễn ra chương trình do việc tặng quà đến khách hàng bị gián đoạn.
- Sacombank được sử dụng hình ảnh, tên và địa chỉ của khách hàng nhận quà tặng nhằm mục đích
quảng cáo mà không phải trả thêm một khoản tiền chi phí quảng cáo nào khi được sự đồng ý của
khách hàng.
- 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.
- Bằng việc tham gia chương trình, khách hàng chấp nhận tất cả các Điều khoản và điều kiện của
chương trình được liệt kê trong chương trình này.
14. Quy định về đầu mối giải đáp thắc mắc:
Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại này, khách hàngliên 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 phần Sài Gòn Thương Tín
266- 268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, TP. Hồ Chí Minh
15. Trách nhiệm thông báo:
-

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.

-

Kết quả trúng thưởng sẽ được công bố trên trang web của Sacombank khuyenmai.sacombank.com.

16. Các quy định khác:
-

Mọi thắc mắc về chương trình khuyến mại, khách hàng liên hệ theo địa chỉ sau để được giải đáp:
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín
266 - 268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 1900 5555 88 | 0888 5555 88 – Email: ask@sacombank.com

Sacombank cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về chương trình trên theo quy định của
pháp luật hiện hành.
NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

