
 

 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI 

 “NGÂN HÀNG DOANH NGHIỆP 4.0” 

Thời gian: Từ 01/10/2018 đến 31/12/2018 

1. Dịch vụ khuyến mại: Tiền gửi có kỳ hạn tại quầy và tiền gửi có kỳ hạn trực tuyến, dịch vụ 
tại quầy (thanh toán, bảo lãnh, thanh toán quốc tế), dịch vụ thanh toán trên Ngân hàng điện 
tử (eBanking) dành cho khách hàng tổ chức.  

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

3. Đối tượng khách hàng: Khách hàng tổ chức sử dụng sản phẩm dịch vụ tại Sacombank 

4. Cơ cấu giải thưởng: 

Cơ cấu giải thưởng Giải thưởng  Số giải 

Giải đặc biệt Xe ô tô 7 chỗ Kia Grand Sedona  01 

Giải nhất Voucher du lịch Nhật Bản (2 người) 03 

Giải nhì Máy tính bảng Surface Pro 2017 8Gb SSD 128GB  06 

Giải ba Máy tính bảng iPad 2018 Wifi+4G 128GB 09 

Giải khuyến khích Vali xách tay  90 

Ghi chú: 
- Giải thưởng hiện vật không quy đổi thành tiền mặt. 
- Giải thưởng Voucher du lịch Nhật Bản có giá trị sử dụng 01 năm kể từ ngày phát hành 

voucher, có giá trị đăng ký tour du lịch nước ngoài tại công ty du lịch phát hành 
voucher, khách hàng có thể chuyển nhượng voucher nếu có nhu cầu. 

5. Nội dung chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại: 

5.1 Điều kiện, cách thức, thủ tục cụ thể khách hàng phải thực hiện để được tham gia 
chương trình khuyến mại:     
Khách hàng tham gia gửi tiền gửi có kỳ hạn tại quầy và tiền gửi có kỳ hạn trực tuyến, 
dịch vụ tại quầy (thanh toán trong nước, bảo lãnh, thanh toán quốc tế), dịch vụ thanh 
toán trên Ngân hàng điện tử (eBanking) có phát sinh giao dịch với số tiền từ 20 triệu 
đồng /1 giao dịch trở lên sẽ được tham gia chương trình khuyến mại. Cách tính số 
lượng số dự thưởng khách hàng nhận:  
- Đối với giao dịch gửi tiền có kỳ hạn (tại quầy/eBanking): tính trên tài khoản tiền 

gửi: mỗi khoản tiền gửi có kỳ hạn với số tiền gửi từ 20 triệu đồng trở lên được tính 
01 số dự thưởng. 

- Đối với giao dịch thanh toán (tại quầy/ eBanking):  
 Đối với giao dịch thanh toán cho bên thứ ba/thanh toán theo lô/: tính theo từng 

giao dịch (mỗi giao dịch phát sinh doanh số từ 20 triệu đồng trở lên được tính 
01 số dự thưởng) 



 

 

 Đối với giao dịch thanh toán lương: tính theo lệnh chi lương (mỗi lệnh chi lương 
có tổng giá trị các món thanh toán lương từ 20 triệu trở lên được tính 01 số dự 
thưởng)  

 Nhận báo có từ Ngân hàng khác: tính theo món (mỗi món báo có từ ngân 
hàng khác với doanh số từ 20 triệu đồng trở lên được tính 01 số dự thưởng) 

 Thanh toán quốc tế:  
▪ Chuyển tiền bằng điện nhập khẩu: tính theo từng lệnh chuyển tiền thành 

công (mỗi lệnh chuyển tiền ra nước ngoài thanh toán cho bên thứ ba với 
doanh số từ 20 triệu đồng trở lên được tính 01 số dự thưởng) 

▪ Thanh toán thư tín dụng/ nhờ thu nhập khẩu: tính trên trị giá bộ chứng từ 
thanh toán (mỗi bộ chứng từ thanh toán thành công có giá trị từ 20 triệu 
đồng trở lên được tính 01 số dự thưởng) 

▪ Báo có chuyển tiền bằng điện xuất khẩu: tính theo từng giao dịch báo có 
từ nước ngoài (mỗi giao dịch báo có từ nước ngoài bằng điện chuyển tiền 
có doanh số từ 20 triệu đồng trở lên được tính 01 số dự thưởng. 

▪ Báo có thư tín dụng/ nhờ thu xuất khẩu: tính trên trị giá báo có của bộ 
chứng từ xuất khẩu (mỗi món báo có thành công cho bộ chứng từ xuất 
khẩu có doanh số từ 20 triệu đồng trở lên được tính 01 số dự thưởng). 

- Đối với bảo lãnh (tại quầy): tính theo thư bảo lãnh (mỗi bảo lãnh được phát hành 
có giá trị bảo lãnh từ 20 triệu đồng trở lên được tính 01 số dự thưởng) 

Ghi chú: các giao dịch cộng gộp không được xem là giao dịch thỏa điều kiện, trường 
hợp giao dịch bằng ngoại tệ thì quy đổi tương đương với tỷ giá: VND/USD=23.000 

- Mỗi giao dịch chỉ được 1 số dự thưởng duy nhất, khách hàng nhận được nhiều số 
dự thưởng nếu có nhiều giao dịch thỏa điều kiện chương trình. 

5.2 Thời gian, cách thức phát hành bằng chứng xác định trúng thưởng 

- Trong thời gian khuyến mại, khách hàng có phát sinh giao dịch thỏa quy định của 
chương trình khuyến mại sẽ được ghi nhận để cấp số dự thưởng ngẫu nhiên để 
tham gia quay số định kỳ hàng tháng và quay số cuối kỳ. 

- Số dự thưởng phát hành cho các khách hàng thỏa điều kiện ngẫu nhiên trên hệ 
thống sau khi kết thúc từng đợt và sẽ được Sacombank niêm yết trực tuyến trên 
website (https://khuyenmai.sacombank.com). Thời gian niêm yết số dự thưởng: 
 Ngày 05/11/2018: đối với các giao dịch hợp lệ phát sinh từ 01/10/2018 đến 

31/10/2018 
 Ngày 03/12/2018: đối với các giao dịch hợp lệ phát sinh từ 01/11/2018 đến 

30/11/2018. 
 Ngày 07/01/2019: đối với các giao dịch hợp lệ phát sinh từ 01/12/2018 đến 

31/12/2018. 
 

5.3 Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng 
- Mã số dự thưởng được chương trình cấp ngẫu nhiên cho khách hàng, mỗi giao 

dịch thỏa điều kiện tương ứng với một mã số dự thưởng duy nhất. 
- Số dự thưởng bắt đầu bằng EB đối với các giao dịch trên kênh ngân hàng điện tử 

và TQ đối với giao dịch tại quầy theo thứ tự tăng từ 000001 (không giới hạn số tối 
đa) 

- Không giới hạn số lượng số dự thưởng trên một khách hàng. 

https://khuyenmai.sacombank.com/


 

 

- Số dự thưởng sẽ được cấp và đăng tải trực tuyến trên website Sacombank, khách 
hàng đến nhận thưởng chỉ cần mang theo giấy tờ cần thiết quy định tại mục 8.6 
thể lệ này. 
 

5.4 Thời gian, địa điểm và cách thức xác định trúng thưởng: 
- Phương thức xác định giải thưởng: Quay số bằng phần mềm máy tính trên các số 

dự thưởng phát hành cho khách hàng tham gia chương trình khuyến mại. 
- Mã số dự thưởng được chốt và quay số dự thưởng định kỳ hàng tháng, chia làm 

các đợt: 
 Đợt 1: ngày 12/11/2018 quay số dự thưởng cho các mã số dự thưởng phát sinh 

từ ngày 01/10/2018 đến hết 31/10/2018 (cơ cấu giải thưởng: 01 giải Nhất, 02 
giải Nhì, 03 giải Ba và 30 giải Khuyến khích) 

 Đợt 2: ngày 12/12/2018 quay số dự thưởng cho các mã số dự thưởng phát sinh 
từ ngày 01/11/2018 đến 30/11/2018 (cơ cấu giải thưởng: 01 giải Nhất, 02 giải 
Nhì, 03 giải Ba và 30 giải Khuyến khích). Quay thêm 06 giải thưởng dự phòng 
bao gồm 01 giải dự phòng giải nhất, 01 giải dự phòng giải Nhì, 01 giải dự phòng 
giải Ba, 03 giải dự phòng giải Khuyến Khích. 

 Đợt 3: ngày 15/01/2019 quay số dự thưởng cho các mã số dự thưởng phát sinh 
từ ngày 01/12/2018 đến 31/12/2018 (cơ cấu giải thưởng: 01 giải Nhất, 02 giải 
Nhì, 03 giải Ba và 30 giải Khuyến khích). Quay thêm 06 giải thưởng dự phòng 
bao gồm 01 giải dự phòng giải nhất, 01 giải dự phòng giải Nhì, 01 giải dự phòng 
giải Ba, 03 giải dự phòng giải Khuyến Khích. 

 Đợt quay Giải đặc biệt: thực hiện cùng thời điểm quay số dự thưởng đợt 3 (ngày 
15/01/2019) dành cho các mã số dự thưởng chưa trúng thưởng phát sinh từ 
ngày 01/10/2018 đến hết 31/12/2018. Quay thêm 01 giải dự phòng giải Đặc 
Biệt. 
(Giải thưởng dự phòng sẽ thay thế các giải thưởng chính thức trong trường hợp 
mã số trúng giải chính thức phát hành bị lỗi/ hủy/không hợp lệ) 

- Địa điểm quay số: tại Hội sở Ngân hàng Sacombank, địa chỉ: 266-268 Nam Kỳ 
Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Thành phần tham dự quay số xác định trúng thưởng bao gồm: Đại diện 
Sacombank, đại diện khách hàng, đại diện cơ quan quản lý nhà nước về thương 
mại (nếu có), đại diện báo chí. 

5.5 Thông báo trúng thưởng: 
Kết quả trúng thưởng sẽ được Sacombank đăng tải trên website Sacombank 
(https://khuyenmai.sacombank.com), gửi thư thông  báo,  gọi điện thoại cho khách 
hàng trúng thưởng trong vòng 05 ngày làm việc sau khi quay thưởng thành công. 
 

5.6 Thời gian địa điểm, cách thức và thủ tục trao thưởng 
- Giải thưởng được trao cho tổ chức và người đại diện nhận giải là Người đại diện 

theo pháp luật, trường hợp không phải là Người đại diện theo pháp luật đại diện 
nhận giải thì phải có văn bản uỷ quyền của tổ chức trúng giải thưởng cho người 
khác đại diện thực hiện thủ tục nhận giải.  

- Thủ tục nhận thưởng: Khi đến nhận giải thưởng, khách hàng phải mang theo các 
giấy tờ sao: chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu (bản 
chính). 

- Thời hạn trao giải: tối đa 45 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình khuyến mại 
(chậm nhất 14/02/2019). 

- Địa điểm trao giải: 



 

 

 Giải đặc biệt: được trao tại Hội sở ngân hàng 
 Giải còn lại: trao tại Chi nhánh/ Phòng giao dịch Sacombank nơi khách hàng 

gửi tiết kiệm và sử dụng dịch vụ 
- 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 liên quan 
theo quy định của luật thuế. 
 

6. Đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến chương trình 
khuyến mại 
Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại này, khách hàng liên 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, Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại: (028)3.8469516 Máy lẻ: 2323, 2325 Hotline:1900 5555 88 

 
7. 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, tại các điểm giao dịch của Ngân hàng. Đối với những Khách 
hàng thoả điều kiện tham gia của chương trình khuyến mãi, Sacombank sẽ thông tin 
Khách hàng ngay tại thời điểm Khách hàng tham gia hàng hoá dịch vụ khuyến mãi lần 
đầu tiên.  
 
Kết quả trúng thưởng sẽ được công bố trên trang web của Sacombank 
www.sacombank.com.vn, niêm yết tại các điểm giao dịch của Sacombank trong phạm 
vi triển khai chương trình khuyến mại và gửi thư thông báo, điện thoại đến các khách 
hàng trúng thưởng. 
 

8. 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 tiền chi phí nào trong 
trường hợp khách hàng đồng ý. 

- 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. 

- Căn cứ vào kết quả mở thưởng, Sacombank trích 50% giá trị giải thưởng đã công bố 
nộp vào ngân sách Nhà nước trong trường hợp không có người trúng thưởng theo 
quy định tại khoản 4 Điều 96 Luật Thương mại. 


