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(*)  Giải thưởng là hàng hóa hiện vật không được quy đổi thành tiền mặt

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
‘’ĐÓN THU SANG – NGÀN QUÀ TẶNG’’

1. Thời gian khuyến mại: 31/07/2017 đến 14/10/2017. 

2. Địa bàn khuyến mại: tất cả điểm giao dịch của Sacombank tại Việt Nam

3. Hình thức khuyến mại: tặng tiền khi sử dụng dịch vụ và vòng quay may mắn online

4. Đối tượng được hưởng khuyến mại: khách hàng cá nhân đăng ký và sử dụng 
dịch vụ eBanking thỏa thể lệ chương trình

5. Cơ cấu giải thưởng: tổng giải thưởng là 12.552 giải với tổng giá trị không vượt 
quá 1.286.900.000 (Một tỷ hai trăm tám mươi sáu triệu chín trăm nghìn đồng chẵn)
Khách hàng thỏa điều kiện sẽ nhận được giải thưởng và mã số vào chương trình quay 
số để tham gia quay số trúng thưởng tiền mặt hoặc hàng hóa

STT Giải thưởng Số lượng
giải thưởng

Mỗi ngày tặng 100.000 đồng/khách hàng cho 79 
khách hàng đầu tiên đăng nhập lần đầu vào iBanking 
và thực hiện nạp tiền điện thoại qua iBanking/mBanking 
mệnh giá tối thiểu 100.000đ

Xe máy Honda Lead 125 2017 phiên bản tiêu chuẩn

Vali Sacombank

Cặp nón bảo hiểm Sacombank

Giải khuyến khích tiền mặt  50.000 đồng

TỔNG

Mỗi tuần tặng 500.000 đồng/khách hàng cho 10 
khách hàng có giá trị giao dịch nạp tiền điện thoại qua 
các kênh ngân hàng điện tử (iBanking & mBanking) cao 
nhất,  giá trị giao dịch nạp tiền tối thiểu đạt 1.000.000đ 
mỗi tuần/khách hàng
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6. Nội dung chi tiết chương trình khuyến mại: 
6.1 Tặng tiền khi sử dụng dịch vụ:

- Tặng 100.000 đồng/ khách hàng mỗi ngày cho 79 khách hàng đầu tiên 
đăng nhập lần đầu vào iBanking và thực hiện nạp tiền điện thoại thành công 
qua kênh iBanking/mBanking mệnh giá tối thiểu 100.000 đồng. Khách hàng 
sẽ được nhận thưởng qua tài khoản ngay khi thỏa điều kiện. Mỗi khách hàng 
nhận thưởng 1 lần tại hạng mục này trong thời gian triển khai chương trình

- Tặng 500.000 đồng cho 10 khách hàng có giá trị giao dịch nạp tiền điện 
thoại qua các kênh iBanking & mBanking cao nhất mỗi tuần, giá trị giao dịch 
nạp tiền tối thiểu đạt 1.000.000đ mỗi tuần/khách hàng. Sacombank chi thưởng 
mỗi tuần cho những khách hàng thỏa điều kiện nhận thưởng. Mỗi khách hàng 
nhận thưởng 1 lần tại hạng mục này trong thời gian triển khai chương trình

6.2 Vòng quay may mắn online:
- Khách hàng thực hiện đăng nhập lần đầu vào iBanking và thực hiện nạp tiền 
điện thoại thành công qua iBanking/mBanking mệnh giá tối thiểu 100.000 
đồng sẽ nhận được 1 mã dự thưởng tham gia quay số online. Khách hàng 
được duy nhất một mã dự thưởng cho hạng mục này

- Khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán hóa đơn qua kênh iBanking/mBanking, 
với mỗi giao dịch thanh toán hóa đơn thành công sẽ nhận được 1 mã dự 
thưởng tham gia quay số online, tối đa 30 mã dự thưởng/khách hàng

- Khách hàng sử dụng dịch vụ “Mua thẻ trả trước phi vật lý” qua kênh iBanking 
/mBanking, với một thẻ được mua thành công khách hàng sẽ nhận được 3 mã 
dự thưởng tham gia quay số online, tối đa 15 mã dự thưởng/khách hàng

- Sau khi khách hàng thỏa điều kiện nhận mã dự thưởng, vào lúc 8h sáng ngày 
tiếp theo Sacombank sẽ gửi tin nhắn thông báo mã dự thưởng cho khách hàng. 
Khách hàng cần thực hiện các bước sau để quay số:
• Vào đường link chương trình quay số dự thưởng: https://www.sacombank.com.vn/ebanking
• Đăng nhập thông tin bằng số chứng minh nhân dân của khách hàng và mã dự 

thưởng đã nhận qua tin nhắn
• Kết quả quay số sẽ được xác định ngay khi kết thúc lượt quay

- Tổng số dự thưởng phát hành toàn chương trình là 110.000 mã dự thưởng
- Mã dự thưởng là 9 ký tự trong đó bao gồm 2 ký tự chữ “EB” và các ký tự số được 
random từ dãy số 0000001 đến 1.000.000

- Khách hàng tham gia quay số tại website: https://www.sacombank.com.vn/ebanking
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7. Điều kiện tham gia chương trình khuyến mại:

STT Nội dung chương trình Ghi chú

Mỗi ngày  tặng 100.000đ/ 
Khách hàng cho 79 khách 
hàng đầu tiên đăng nhập lần 
đầu vào iBanking và thực hiện 
nạp tiền điện thoại thành công 
qua kênh iBanking/mBanking 
mệnh giá tối thiểu 100.000đ

- Mỗi khách hàng được tặng tiền 1 lần
- Không áp dụng cán bộ nhân viên 
Sacombank và Công ty thành viên

- Số tiền tặng sẽ được chuyển vào tài 
khoản thanh toán/Thẻ Khách hàng

- Trường hợp không chi hết số lượng quà 
tặng trong ngày sẽ được chuyển qua 
ngày hôm sau, đảm bảo tổng số lượng 
giải toàn chương trình là 6.004 giải.

1

Mỗi tuần tặng 500.000đ/ 
khách hàng cho 10 Khách 
hàng có giá trị giao dịch nạp 
tiền điện thoại qua các kênh 
iBanking & mBanking cao nhất 
mỗi  tuần.

- Áp dụng 10 khách hàng mỗi tuần
- Mỗi khách hàng nhận giải thưởng 1 lần trong 
thời gian triển khai chương trình, giá trị 
giao dịch nạp tiền tối thiểu đạt 
1.000.000đ mỗi tuần/khách hàng

- Trường hợp có nhiều khách hàng đạt 
giá trị giao dịch nạp tiền điện thoại cao 
nhất bằng nhau, khách hàng đạt giải là 
khách hàng có thời gian đạt được giá 
trị giao dịch nạp tiền điện thoại cao 
nhất và sớm nhất.

- Không áp dụng cán bộ nhân viên 
Sacombank và Công ty thành viên

- Số tiền tặng sẽ được chuyển vào Tài 
khoản thanh toán/Thẻ Khách hàng

- Trường hợp không chi hết số lượng quà 
tặng trong tuần sẽ được chuyển qua 
tuần sau, đảm bảo tổng số lượng giải 
toàn chương trình là 110 giải.
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7. Điều kiện tham gia chương trình khuyến mại:

STT Nội dung chương trình Ghi chú

Khách hàng thực hiện đăng 
nhập lần đầu vào iBanking và 
thực hiện nạp tiền điện thoại 
thành công qua iBanking/ 
mBanking mệnh giá tối thiểu 
100.000đ sẽ nhận được 1 mã 
dự thưởng tham gia quay số 
online. Khách hàng được duy 
nhất một mã dự thưởng cho 
hạng mục này 

3

Khách hàng sử dụng dịch vụ 
thanh toán hóa đơn thành công 
qua kênh iBanking/mBanking 
sẽ nhận được 1 mã dự thưởng 
tham gia quay số online, tối đa 
30 mã dự thưởng/khách hàng.

4

Khách hàng sử dụng dịch vụ 
“Mua thẻ trả trước phi vật lý” 
thành công qua kênh iBanking 
/mBanking sẽ nhận được 3 
mã dự thưởng tham gia 
quay số online, tối đa 15 mã 
dự thưởng/khách hàng.

5

- Mỗi khách hàng có thể có nhiều mã dự 
thưởng để tham gia quay số trúng 
thưởng.

- Một mã dự thưởng chỉ được quay 1 lần 
duy nhất.

- Không áp dụng cán bộ nhân viên 
Sacombank và Công ty thành viên.

- Tổng số dự thưởng chương trình quay 
số là 110.000 số dự thưởng.
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8. Quy định về cách thức xác định trúng thưởng Vòng quay may mắn:
- Sau khi nhận được mã dự thưởng Sacombank đã gửi qua tin nhắn, khách hàng cần 
thực hiện các bước sau để quay số:

Vào đường link chương trình quay số dự thưởng: https://www.sacombank.com.vn/ebanking
Đăng nhập thông tin bằng số chứng minh nhân dân của khách hàng và mã dự 
thưởng đã nhận qua tin nhắn. Lưu ý mỗi mã dự thưởng chỉ được quay 1 lần duy 
nhất. Với khách hàng có nhiều mã dự thưởng, sau khi quay xong một mã dự 
thưởng sẽ phải thực hiện đăng nhập lại bằng mã dự thưởng tiếp theo để được 
quay số tiếp tục
Trước khi thực hiện quay số, Khách hàng thực hiện lựa chọn 1 trong các điểm 
giao dịch của Sacombank để nhận giải thưởng trong trường hợp khách hàng 
quay trúng thưởng bằng hiện vật
Khách hàng tiến hành quay số bằng cách bấm nút “Quay số” trên chương trình

- 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 cặp nón 
bảo hiểm Sacombank”: khách hàng trúng thưởng giải “Cặp nón bảo hiểm 
Sacombank”
Màn hình hiển thị kết quả “Chúc mừng Quý khách đã trúng Vali Sacombank”: 
khách hàng trúng thưởng giải “Vali Sacombank”
Màn hình hiển thị kết quả “Chúc mừng Quý khách đã trúng xe máy 
Honda Lead”: khách hàng trúng thưởng xe máy Honda Lead
Màn hình hình hiển thị kết quả “Chúc Quý khách may mắn lần sau”: 
khách hàng không trúng trưởng đối với lượt quay đó

- Khách hàng đăng nhập vào chương trình quay số có thể xem các thông tin gồm:
Số lượng mã dự thưởng của chính khách hàng đang tham gia quay số          
trúng thưởng
Số lượng mã dự thưởng khách hàng đã quay và số lượng mã dự thưởng còn lại 
của khách hàng có thể quay
Thông tin số lượng giải thưởng còn lại của toàn chương trình
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9. 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 13/11/2017
Quà tặng hiện vật: sau khi khách hàng đã trúng thưởng quà tặng hiện vật, hệ 
thống sẽ hiển thị thông báo trên trang quay số trúng thưởng thời gian nhận thưởng 
đến khách hàng. Nội dung thông báo: “Quý khách vui lòng đến nhận thưởng tại 
Chi nhánh/phòng giao dịch ( nơi khách hàng đăng ký nhận thưởng trước khi bắt 
đầu quay số) trong vòng 30 ngày làm việc sau khi kết thúc chương trình”

10. 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

11. 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 khuyenmai.sacombank.com


