
 

 

  

 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI 

30 VỮNG VÀNG – RỘN RÀNG TRI ÂN 

DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 

 

1. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 21/11/2021 đến 17/12/2021 

2. Khách hàng áp dụng:  

Khách hàng cá nhân phù hợp quy định pháp luật Việt Nam sử dụng sản phẩm dịch vụ tại Sacombank. 

Bao gồm CBNV và công ty con trực thuộc. 

3. Sản phẩm, dịch vụ áp dụng:  

- Các sản phẩm tiết kiệm/ tiền gửi VND kênh tại quầy và trực tuyến ngoại trừ Tiết kiệm Phù Đổng; 

- Tài khoản thanh toán tại quầy và trực tuyến; 

- Vay vốn mới hoặc nhận nợ thêm; 

- Dịch vụ tại quầy có trả phí; 

- Ứng dụng Sacombank Pay;   

- Dịch vụ Ngân hàng điện tử (Internet Banking & Mobile Banking); 

- Thẻ tín dụng; 

4. Cơ cấu giải thưởng: 

Cơ cấu  Giải thưởng Trị giá giải thưởng (VND) Số giải 

Giải Nhất 
Xe gắn máy Honda Sh 125i 2021 CBS 

phiên bản tiêu chuẩn  
80.000.000 30 

Giải Nhì Điện thoại iPhone 13 128GB 25.000.000 30 

Giải Ba Tài khoản đẹp (*) và tiền mặt 10 triệu đồng 10.000.000 30 

Giải May mắn  Tiền mặt 3.000.000 300 

 (*) Tài khoản đẹp là tài khoản khách hàng được lựa chọn số tài khoản theo ngày sinh, điện thoại, số 

dễ nhớ. 

5. Hình thức khuyến mại: Quay số trúng thưởng cuối kỳ. 

6. Nội dung chương trình khuyến mại: 

a. Sản phẩm tiết kiệm/tiền gửi:     

- Điều kiện tham gia: Khách hàng mở mới tiết kiệm/ tiền gửi VND kênh tại quầy và trực tuyến 

ngoại trừ tiết kiệm Phù đổng có kỳ hạn từ 1 tháng trở lên bao gồm các hình thức lãnh lãi với 

số tiền tối thiểu 50 triệu VND sẽ được cấp số dự thưởng tham gia quay số trúng thưởng cuối 

kỳ. Đối với các tài khoản tiền gửi có lãi suất bằng trần lãi suất theo quy định của Ngân hàng 

Nhà nước không được tham gia chương trình. 

 

- Lãi suất tiết kiệm kênh tại quầy và trực tuyến: theo khung lãi suất huy động do Sacombank 



 

 

  

quy định tại thời điểm gửi. 

- Cách tính số lượng số dự thưởng khách hàng nhận: được tính theo công thức như sau (chỉ 

lấy phần nguyên – không làm tròn số): Số dự thưởng = Số tiền gửi / 50.000.000 VND 

b. Mở tài khoản thanh toán:  

- Điều kiện tham gia: khách hàng cá nhân mở mới thành công tài khoản thanh toán tại quầy và 

trực tuyến. 

- Cách tính số lượng số dự thưởng khách hàng nhận: mỗi tài khoản thanh toán mở mới thành 

công sẽ nhận được 01 số dự thưởng. 

c. Dịch vụ tại quầy: 

- Điều kiện tham gia: khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ tại quầy có thu phí với mức thu mỗi 

giao dịch tối thiểu 50.000 VND hoặc sử dụng dịch vụ Kiều hối với doanh số tối thiểu 1.000 

USD. 

- Cách tính số lượng số dự thưởng khách hàng nhận:  

✓ Dịch vụ tại quầy có thu phí: Số dự thưởng = Phí thu mỗi giao dịch / 50.000 

✓ Dịch vụ Kiều hối: Số dự thưởng = doanh số Kiều hối quy USD / 1.000  

✓ Chỉ lấy phần nguyên, không làm tròn số. Phí thu mỗi giao dịch và doanh số Kiều hối tính 

trên mỗi lần sử dụng dịch vụ (không cộng gộp) 

d. Tiền vay: 

- Điều kiện tham gia: khách hàng cá nhân vay vốn mới hoặc nhận nợ thêm; không áp dụng đối 

với khách hàng vay đảm bảo bằng thẻ tiền gửi/số dư tiền gửi. 

- Cách tính số lượng số dự thưởng khách hàng nhận: được tính theo công thức như sau: số dự 

thưởng =  số tiền nhận nợ / 50.000.000 VND (chỉ lấy phần nguyên, không làm tròn số, trường 

hợp phần nguyên < 1 được tính là 1) 

e. Ứng dụng Sacombank Pay: 

- Điều kiện tham gia: khách hàng cá nhân đăng ký mới, xác thực thành công ứng dụng 

Sacombank Pay và thực hiện mỗi giao dịch từ 30.000 VND trong thời gian diễn ra chương 

trình. 

- Cách tính số lượng số dự thưởng khách hàng nhận: mỗi giao dịch thành công từ 30.000 VND 

sẽ nhận 01 mã dự thưởng 

Ví dụ: Khách hàng đăng ký, xác thực Sacombank Pay và thực hiện giao dịch 500.000 VND 

sẽ nhận 01 mã dự thưởng. 

✓ Giao dịch hợp lệ: là giao dịch thực hiện trên ứng dụng Sacombank Pay cho các giao dịch 

hàng hóa, dịch vụ (bao gồm: giao dịch thanh toán, mua sắm, thanh toán trực tuyến,…), 

không bao gồm các giao dịch rút tiền mặt, giao dịch nạp tiền vào tài khoản Sacombank 

Pay/Ví điện tử, các giao dịch tương đương rút tiền mặt, giao dịch liên quan phí/lãi khác, 

lệ phí, thanh toán thẻ tín dụng/vay tiêu dùng, mở tài khoản tiết kiệm, nạp tiền tại quầy, 



 

 

  

giao dịch đang trong quá trình tra soát với lý do khách hàng không thực hiện giao dịch, 

giao dịch đăng ký trả góp, nhắc chuyển tiền, chia hóa đơn. Đối với giao dịch vay tiêu 

dùng, số lượng mã dự thưởng được tính trên số tiền giải ngân ban đầu, không tính trên 

số tiền phát sinh hàng tháng. 

f. Dịch vụ Ngân hàng điện tử:  

- Điều kiện tham gia: khách hàng cá nhân Chuyển tiền nhanh NAPAS 247 hoặc thanh toán 

hóa đơn thành công trên Internet Banking hoặc Mobile Banking tối thiểu 3.000.000 VND/giao 

dịch. 

- Cách tính số lượng số dự thưởng khách hàng nhận: mỗi giao dịch Chuyển tiền nhanh NAPAS 

247 hoặc thanh toán hóa đơn thành công sẽ nhận được 01 số dự thưởng 

g. Thẻ tín dụng cá nhân:  

- Điều kiện tham gia: Khách hàng mới mở, kích hoạt thẻ tín dụng thành công và phát sinh mỗi 

giao dịch thanh toán từ 300.000 VND tích lũy 3 mã dự thưởng.  

- Cách tính số lượng số dự thưởng khách hàng nhận: Số mã dự thưởng = 3 * Số lần giao dịch 

thanh toán phát sinh từ 300.000 VND 

Ví dụ: Khách hàng mới mở thẻ, kích hoạt và thực hiện 1 giao dịch thanh toán 800.000 VND, 

sẽ nhận 3 mã dự thưởng. 

- Giao dịch thanh toán (chi tiêu) hợp lệ:  

✓ Giao dịch thanh toán hợp lệ để xét thưởng là giao dịch chi tiêu thanh toán bằng thẻ tín 

dụng Sacombank cho các giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ hợp pháp qua POS và Internet 

tại các đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT) được ghi nhận và hạch toán trên hệ thống 

Sacombank, không phải là giao dịch rút tiền mặt/ứng tiền mặt, giao dịch liên quan phí, lệ 

phí, các giao dịch tranh chấp, giao dịch hoàn tiền, giao dịch gian lận, giao dịch ghi có vào 

tài khoản thẻ tín dụng, giao dịch bị hủy bỏ, khoản thanh toán định kỳ/trả góp vay đã được 

chuyển đổi, giao dịch thanh toán tự động, giao dịch ủy thác thanh toán, giao dịch được 

thực hiện bởi thẻ bị đóng trong thời gian khuyến mãi; 

✓ Chương trình khuyến mãi không áp dụng cho các giao dịch: 

o Giao dịch rút tiền mặt MCC: 6010, 6011, 6012, 4829, 6051 

o Giao dịch chứng khoán, ngoại tệ, tiền ảo, cá cược vé số MCC: 4900, 4814, 6211, 

7995. 

o Dịch vụ chuyển tiền MCC: 4829, 6051. 

Mã danh mục chi tiêu hiển thị trên hệ thống của Sacombank được xác định tùy thuộc vào 

mã danh mục (MCC) Ngân hàng chấp nhận cài đặt với tổ chức thẻ (TCT), Sacombank 

sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp MCC đăng ký với TCT bị lỗi hoặc trong trường 

hợp TCT và/ hoặc ngân hàng của bên bán hàng thay đổi mã danh mục (MCC). 

✓ Thời gian mở thẻ và giao dịch hợp lệ là thời gian giao dịch phải nằm trong thời gian khuyến 



 

 

  

mãi của chương trình 

✓ Toàn bộ giao dịch của thẻ phụ sẽ được cộng dồn cho chủ thẻ chính. 

✓ Giao dịch đã được hệ thống Sacombank xử lý (được hiểu là giao dịch được bút toán, lên 

sao kê tài khoản hoặc giao dịch đang chờ cập nhật sao kê) tại thời điểm Sacombank xét 

thưởng. 

✓ Đối với giao dịch trả góp, số lượng mã dự thưởng được tính trên số tiền giao dịch ban đầu 

(tổng số tiền trả góp cho tất cả các tháng), không tính trên số tiền phát sinh hàng tháng 

✓ Giao dịch tham gia chương trình không được phép hủy trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết 

thúc chương trình. Trong trường hợp mã dự thưởng được trúng thưởng mà giao dịch đó 

bị hủy, Sacombank sẽ thực hiện ghi nợ lại toàn bộ giá trị giải thưởng khách hàng đã nhận. 

7. Thời gian, cách thức phát hành bằng chứng xác định giải thưởng:  

- Khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ, sản phẩm thỏa điều kiện sẽ được Sacombank cấp mã số 

dự thưởng để tham gia quay số điện tử cuối kỳ. 

- Mã số dự thưởng sẽ được Sacombank thông báo tại trang:  

www.khachhangthanthiet.sacombank.com vào thứ 2 hàng tuần đối với các số dự thưởng tham 

gia thỏa điều kiện từ thứ 2 đến chủ nhật của tuần trước đó và/hoặc đưa lên trang web: 

www.khuyenmai.sacombank.com.vn, đồng thời gửi email thông báo đến địa chỉ email của khách 

hàng có đăng ký tại ngân hàng.   

8. Cách xác định mã dự thưởng: 

Mã số dự thưởng do Sacombank cấp tự động, ngẫu nhiên hợp lệ dành cho khách hàng sử dụng dịch 

vụ, sản phẩm thỏa điều kiện trong chương trình khuyến mại  và được cập nhật tại trang web: 

www.khachhangthanthiet.sacombank.com, đồng thời gửi email đến khách hàng. Cụ thể: 

a. Khách hàng gửi tiết kiệm: 

Sacombank phát hành 500.000 số dự thưởng dành cho khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy với mã 

số từ 0000001 đến 0500.000 với các sêri A và 200.000 số dự thưởng dành cho khách hàng tiền 

gửi kênh trực tuyến có mã số từ 0500001 đến 0700000 với sêri A. Ví dụ: A0123456, A0123457 

b. Khách hàng mở tài khoản thanh toán:  

Sacombank phát hành 80.000 số dự thưởng dành cho khách hàng mở mới tài khoản thanh toán 

có mã số từ 0700001 đến 0780000 với sêri A. Ví dụ: A0700002. 

c. Đối với khách hàng sử dụng dịch vụ tại quầy: 

Sacombank phát hành 200.000 số dự thưởng có mã số từ 0000001 đến 0200000 với sêri B. Ví 

dụ: B0200002. 

d. Đối với khách hàng tiền vay: 

Sacombank phát hành 340.000 số dự thưởng có mã số từ 0000001 đến 0340000 với sêri C. Ví 

dụ: C0100002. 

e. Đối với khách hàng sử dụng ứng dụng Sacombank Pay: 

http://www.khachhangthanthiet.sacombank.com/
http://www.khuyenmai.sacombank.com.vn/
http://www.khachhangthanthiet.sacombank.com/


 

 

  

Sacombank phát hành 1.100.000 số dự thưởng có mã số từ 0000001 đến 1.000.000 với sêri D, 

từ 0000001 đến 0100000 với sêri E. Ví dụ: D1000000, E0012345 

f. Đối với khách hàng sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử:  

Sacombank phát hành 1.600.000 số dự thưởng dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ Ngân hàng 

điện tử, có mã số từ 0000001 đến 1000000 với sêri F và từ 0000001 đến 0600000 với sêri G . Ví 

dụ: F0123456, G0123456 

g. Đối với khách hàng thẻ tín dụng:  

Sacombank phát hành 60.000 mã số dự thưởng dành cho khách hàng sử dụng thẻ tín dụng có 

mã số từ 0000001 đến 0060000 với sêri H. Ví dụ: H0012345. 

9. Thời gian, địa điểm và cách thức xác định trúng thưởng: 

- Thời gian xác định trúng thưởng và cơ cấu giải thưởng cuối kỳ như sau:  

Thời gian quay 

số 

Thời gian khách hàng giao dịch 

(thỏa điều kiện cấp mã dự thưởng) 
Số lượng giải thưởng  

21/12/2021 21/11/2021 đến hết 17/12/2021  
30 giải nhất, 30 giải nhì, 30 giải 3 

và 300 giải may mắn 

- Địa điểm quay số: Hội Sở Sacombank, 266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, quận 

3, Tp.HCM.  

- Cách 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.  

✓ Quay các giải dự phòng sau khi quay xong các giải chính thức và loại bỏ những mã đã trúng 

thưởng giải chính thức như sau: 

▪ Quay thêm 16 giải thưởng dự phòng bao gồm 02 giải dự phòng giải nhất, 02 giải dự 

phòng giải 2, 02 giải dự phòng giải ba và 10 giải dự phòng giải may mắn  

▪ Giải thưởng dự phòng này sẽ thay thế các giải chính thức trong trường hợp mã số trúng 

giải chính thức phát hành bị lỗi/ hủy. Nguyên tắc chọn khách hàng dự phòng của từng 

giải để nhận giải sẽ lấy theo thứ tự từ đầu danh sách đến cuối. 

10. Thông báo trúng thưởng:  

Sacombank sẽ thông báo kết quả trúng thưởng lên website Sacombank 

(www.khuyenmai.sacombank.com.vn) trong vòng 05 ngày làm việc, gửi thư thông báo qua bưu điện 

và gọi điện thoại cho khách hàng may mắn trúng thưởng. 

11. Quy định về trao nhận giải thưởng: 

- Thời hạn kết thúc trao thưởng: tối đa 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian khuyến mại. 

- Địa điểm, cách thức trao nhận giải thưởng:  

✓ Địa điểm trao thưởng: Khách hàng sẽ nhận thưởng tại Chi nhánh/Phòng giao dịch Sacombank 

nơi khách hàng gửi tiết kiệm và sử dụng dịch vụ. 

http://www.sacombank.com.vn/


 

 

  

✓ Cách thức trao thưởng: Khách hàng đến Chi nhánh/Phòng giao dịch Sacombank để nhận 

trực tiếp các giải thưởng từ giải 3 đến giải nhất. Riêng giải giải thưởng tiền mặt được 

Sacombank chuyển khoản vào tài khoản thanh toán/ tài khoản Sacombank Pay của khách 

hàng mở tại Sacombank. 

✓ Thủ tục trao thưởng: Khách hàng cần ký xác nhận vào Biên bản nhận giải theo quy định của 

Sacombank, mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản chính).Thông tin trên biên bản nhận 

giải này bao gồm họ tên đầy đủ, chứng minh nhân dân/hộ chiếu/căn cước công dân của 

khách hàng, ngày nhận quà, chữ ký. 

- Khách hàng có trách nhiệm nộp thuế thu nhập từ trúng thưởng theo quy định, đồng thời khách 

hàng chịu chi phí phát sinh liên quan đến việc nhận giải thưởng như chi phí đi lại, ăn ở, chuyên 

chở giải thưởng về nhà. 

12. Trách nhiệm công bố thông tin:  

- 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 và công bố trên trang 

web của Sacombank www.khuyenmai.sacombank.com.vn.  

- Kết quả thực hiện chương trình khuyến mại sẽ được công bố trên trang web của Sacombank 

www.khuyenmai.sacombank.com.vn, niêm yết tại các điểm giao dịch của Sacombank trong phạm 

vi triển khai chương trình khuyến mại. 

13. Các quy định khác: 

- Sacombank được sử dụng hình ảnh, tên và địa chỉ của khách hàng trúng thưởng nhằm mục đích 

quảng cáo mà không phải trả thêm một khoản chi phí nào trong trường hợp khách hàng đồng ý. 

- Sacombank được quyền miễn trách nhiệm đối với các trường hợp bất khả kháng xảy ra trong thời 

gian diễn ra chương trình khuyến mại làm cho ngân hàng không thể liên lạc được với khách hàng 

để thông báo trao thưởng. 

- Đối với những giải thưởng không có người trúng thưởng, Sacombank có trách nhiệm trích nộp 

50% giá trị của giải thưởng đã công bố vào ngân sách nhà nước theo quy định tại khoản 4 Điều 

96 Luật Thương mại. 

- Bằng việc tham gia chương trình này, khách hàng chấp nhận tất cả các Điều khoản và Điều kiện 

của chương trình được liệt kê trong Thể lệ này. 

- Trong trường hợp có tranh chấp, khiếu nại xảy ra liên quan đến chương trình khuyến mại, 

Sacombank sẽ trực tiếp đứng ra giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại liên hệ: 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín 

Địa chỉ: 266 - 268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh 

Điện thoại: (Hotline:(028) 1900 5555 88 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN 

http://www.sacombank.com.vn/
http://www.sacombank.com.vn/

