
 

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

“SINH NHẬT VUI - XUÂN HẠNH PHÚC” 

---oOo--- 

 

A. DÀNH CHO KHÁCH HÀNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM: 

1. Thời gian khuyến mại: từ 07/11/2016 đến 25/01/2017. 

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

3. Hình thức khuyến mại: Quy điểm đổi quà ngay tại quầy và quay số trúng thưởng hàng tháng 

bằng phần mềm máy tính. 

4. Nội dung chương trình khuyến mại: 

4.1 Điều kiện tham gia: khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm có kỳ hạn bằng VND có kỳ hạn từ 1 

tháng đến 36 tháng (gửi mới hoặc tái tục) với lãi suất và mức gửi theo quy định sẽ được tham gia 

đồng thời chương trình tích điểm đổi quà ngay và quay số trúng thưởng hàng tháng. 

4.2 Lãi suất áp dụng: 

Loại tiền VND 

Kỳ hạn gửi 1-36 tháng 1-36 tháng 1-2 tháng 3 tháng 4-5 tháng 6-11 tháng 

Từ 12 

tháng 

trở lên 

Lãi suất 1,9%/năm 3%/năm 4,6%/năm 5,1%/năm 5,3%/năm 5,7%/năm 6,6%/năm 

Mức gửi 
5 triệu 

đồng 

10 triệu 

đồng 

50 triệu đồng 

 

4.3 Số điểm đổi quà/ số dự thưởng khách hàng nhận: được tính theo công thức như sau (chỉ lấy 

phần nguyên – không làm tròn số): 

Số điểm đổi quà/số dự thưởng quay số = Số tiền gửi/ mức gửi ứng với lãi suất tương ứng x Kỳ hạn gửi (tháng). 

 

4.4 Nội dung chương trình Quy điểm đổi quà ngay: 

- Số điểm đổi quà khách hàng nhận được tùy theo mức gửi, lãi suất và kỳ hạn gửi. Ứng với mỗi 

số điểm đạt được khách hàng sẽ được quy đổi thành quà tặng với giá trị tương ứng.  

- Với cùng mức giá trị, khách hàng có thể lựa chọn loại quà tặng khác nhau, khách hàng có thể 

chia nhỏ số điểm để nhận quà tặng với giá trị tương ứng trường hợp Sacombank còn quà 

tặng. 

- Cách thức quy đổi điểm thành quà tặng trúng ngay như sau:  

  



 

Số điểm đổi 

quà 

Giá trị quà tặng tương ứng 

với số điểm 
Loại quà tặng 

1 điểm 15.000 đồng Tiền mặt 

2 điểm 30.000 đồng Tiền mặt 

4 điểm 60.000 đồng Tiền mặt/ Bộ lọ thủy tinh/ Nón bảo hiểm 

6 điểm 90.000 đồng Tiền mặt/ Bộ 2 đĩa sứ/ Túi y tế gia đình 

15 điểm 225.000 đồng Tiền mặt/ Thố cơm/ Bộ hủ gia vị/ Bộ bình nước 

30 điểm 450.000 đồng Quạt hộp/ Bộ bình trà/Máy xay thịt/ Voucher Coopmart 

45 điểm 675.000 đồng 
Máy trồng rau mầm Kangaroo/ Máy nướng bánh mì 

Elextrolux/Voucher Coopmart 

 Ghi chú: Quà tặng khác nhau tại từng CN/PGD Sacombank 

4.5 Nội dung chương trình quay số trúng thưởng hàng tháng: 

- Khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm thỏa quy định của chương trình khuyến mại ngoài việc 

được tham chương trình quy điểm đổi quà ngay còn được cấp phiếu dự thưởng để tham gia 

quay số trúng thưởng hàng tháng, lịch quay số như sau: 

 

 

 

ĐỢT 

QUAY 

SỐ 

THỜI GIAN 

QUAY SỐ 
KHÁCH HÀNG THAM GIA QUAY SỐ SỐ LƯỢNG GIẢI THƯỞNG 

 

01 

 

14/12/2016 

Các số dự thưởng tham gia từ ngày 

07/11/2016 đến hết ngày 03/12/2016. 

01 giải Đặc biệt, 02 giải 

Nhất, 03 giải Nhì, 04 giải Ba 

và 500 giải khuyến khích 

 

 

02 

 

 

12/01/2017 

Các số dự thưởng tham gia từ ngày 

04/12/2016 đến hết ngày 31/12/2016 và các 

số dự thưởng chưa trúng ở đợt quay số 01 

01 giải Đặc biệt, 02 giải 

Nhất, 03 giải Nhì, 04 giải Ba 

và 500 giải khuyến khích 

Các số dự thưởng tham gia trong ngày 

21/12/2016 

25 giải  Chuyến du lịch 

Thái lan 

 

03 

 

14/02/2017 

Các số dự thưởng tham gia từ ngày 

01/01/2017 đến hết ngày 25/01/2017 và các 

số dự thưởng chưa trúng ở đợt quay số 01 và 

02 

01 giải Đặc biệt, 02 giải 

Nhất, 03 giải Nhì, 04 giải Ba 

và 500 giải khuyến khích 



 

4.6 Chương trình quay số trúng thưởng Mừng Sinh nhật Sacombank (21/12/2016): Khách hàng 

gửi tiết kiệm tham gia chương trình khuyến mại trong ngày 21/12/2016 sẽ được nhân đôi số phiếu 

dự thưởng và tham gia Quay số trúng thưởng đặc biệt chào mừng sinh nhật Sacombank.  

4.7 Các quy định chung khi tham gia chương trình khuyến mại: 

- Khách hàng gửi tiết kiệm có tham gia chương trình khuyến mại không được rút trước hạn. Khi 

cần vốn đột xuất, khách hàng có thể cầm cố thẻ tiết kiệm để vay vốn với lãi suất cho vay cầm 

cố thẻ tiết kiệm theo quy định của Sacombank.  

- Các thẻ tiền gửi tiết kiệm tái tục muốn tham gia chương trình khuyến mại này phải đến ngân 

hàng làm thủ tục mở lại thẻ tiết kiệm mới. 

- Chương trình khuyến mại có thể kết thúc trước hạn khi đã phát hành đủ số dự thưởng đã 

đăng ký hoặc khi hết quà. 

 

B. DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN SỬ DỤNG DỊCH VỤ 

1. Hình thức khuyến mại: Rút thăm trúng thưởng ngay. 

2. Thời gian khuyến mại: Từ 07/11/2016 đến 25/01/2017 

3. Phạm vi tổ chức: Tại các điểm giao dịch của Sacombank trên lãnh thổ Việt Nam. 

4. Đối tượng tham gia khuyến mại: Khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ tại Ngân hàng TMCP Sài 

Gòn Thương Tín (không bao gồm dịch vụ Thẻ, dịch vụ Ngân hàng điện tử và dịch vụ thu phí 

thuộc phí Tín Dụng, tiền gửi Tiết Kiệm). 

5. Nội dung chương trình: 

Trong thời gian triển khai CTKM, khách hàng cá nhân thuộc đối tượng nêu trên khi trả phí dịch vụ 

cho Sacombank sẽ được tham gia chương trình bằng cách tích lũy phí dịch vụ để rút thăm trúng 

ngay quà tặng, cụ thể như sau: 

(i) Quy định phí dịch vụ tích lũy rút thăm và quà tặng: 

 Với mỗi 100.000 đồng phí dịch vụ tích lũy (*), khách hàng sẽ nhận được 1 phiếu rút 

thăm trúng ngay quà tặng, khách hàng càng tích lũy nhiều phí dịch vụ sẽ nhận 

được số lượng phiếu rút thăm trúng quà tương ứng.  

 (*) Phí chưa bao gồm VAT. Nếu số tiền thu phí là ngoại tệ, sẽ được quy đổi tương 

đương sang VNĐ theo tỷ giá mua chuyển khoản do Sacombank niêm yết tại thời điểm 

đổi quà. 

 Loại quà tặng rút thăm trúng thưởng: Lọ thủy tinh và bộ hai chén sứ 

(ii) Quy định về cách thức xác định rút thăm trúng thưởng: 



 

 Trong thời gian triển khai CTKM, khách hàng cá nhân thuộc đối tượng nêu tại mục 4 

và đủ điều kiện tham gia CTKM sẽ được rút thăm trúng thưởng tương ứng với số tiền 

phí và trúng ngay quà tặng tại quầy giao dịch Sacombank. 

 Khách hàng kiểm tra đúng số lượng và đúng loại quà tặng, thực hiện ký nhận quà tặng 

vào Biên bản giao nhận quà tặng. 

(iii) Mỗi khách hàng có thể cộng dồn và tích lũy số tiền phí dịch vụ để nhận được nhiều phiếu rút 

thăm trúng quà tặng trong thời gian diễn ra chương trình. 

(iv) Số tiền phí dịch vụ tham gia chương trình chỉ có giá trị rút thăm trúng quà đến hết ngày 

25/01/2017. 

(v) Số tiền phí của mỗi giao dịch chỉ có giá trị rút thăm trúng quà tặng một lần duy nhất. 

(vi) Chương trình có thể kết thúc sớm khi hết quà tặng.  

(vii) Khi nhận quà tặng, khách hàng phải xuất trình CMND hoặc hộ chiếu (bản chính) để ngân 

hàng có đủ thông tin đối chiếu trao quà tặng trúng thưởng. 

(viii) Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại, khách hàng liên hệ theo địa chỉ sau để 

được giải đáp: 

 

Dịch vụ khách hàng Sacombank 24/7: 1900 5555 88 

266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.3, Tp. HCM 

 

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về 

chương trình khuyến mại trên theo quy định của pháp luật hiện hành.  

 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN 

 


