THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
1. Tên chương trình: “COMBO GIẢI NHIỆT MÙA HÈ”
2. Hàng hóa dịch vụ khuyến mại: Tài khoản thanh toán VND (TKTT) và Combo dành cho khách hàng cá nhân
của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).

Combo bao gồm: Combo 1 (TKTT, thẻ thanh toán, Alert thông báo giao dịch, eBanking truy vấn), Combo 2
(TKTT, thẻ thanh toán, Alert thông báo giao dịch, eBanking thanh toán).
3. Thời gian khuyến mại: từ 10/06/2019 đến 08/09/2019
4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: tại các điểm giao dịch của Sacombank trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
5. Hình thức khuyến mại: Quay số trúng thưởng cuối kỳ bằng phần mềm máy tính.
6. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại): Khách hàng cá nhân là người Việt
Nam phù hợp quy định pháp luật Việt Nam sử dụng sản phẩm TKTT, Combo mở tại Sacombank.
7. Cơ cấu giải thưởng:
Cơ cấu giải

Nội dung giải thưởng

thưởng
Giải nhất

Voucher du lịch Hàn Quốc (do Viettravel phát hành, có
thời hạn sử dụng 12 tháng kể từ ngày nhận giải)

Trị giá giải

Số

Thành tiền

thưởng

giải

(VND)

20.000.000

8

160.000.000

15.000.000

8

120.000.000

10.000.000

8

80.000.000

3 phiếu mua hàng tại hệ thống Điện máy Xanh (mệnh
Giải nhì

giá 5.000.000đ, có thời hạn sử dụng 12 tháng kể từ
ngày nhận giải)
2 phiếu mua hàng tại hệ thống Điện máy Xanh (mệnh

Giải ba

giá 5.000.000đ, có thời hạn sử dụng 12 tháng kể từ
ngày nhận giải)
Tổng cộng

360.000.000

Ghi chú:
-

Sacombank cam kết giá trị quà tặng sẽ được xác định theo cơ sở các hóa đơn đầu vào cho việc mua quà
tặng của Công ty cung cấp.

-

Giải thưởng không được quy đổi thành tiền mặt.

-

Tổng giá trị giải thưởng so với tổng giá trị hàng hóa khuyến mại dự kiến 2,2%.

8. Nội dung chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại:
8.1. Điều kiện, cách thức, thủ tục cụ thể khách hàng phải thực hiện để tham gia chương trình khuyến mại:
a. Đối với Khách hàng cá nhân có tất cả TKTT không giao dịch từ 6 tháng trở lên (khách hàng không có bất
cứ TKTT nào có phát sinh giao dịch trong 06 tháng):
-

Điều kiện tham gia: Khách hàng cá nhân có tất cả TKTT không phát sinh giao dịch từ 6 tháng trở lên tính
đến 31/05/2019, TKTT của khách hàng phát sinh giao dịch rút/chuyển khoản/nộp tiền mặt trong thời gian
diễn ra chương trình với số tiền tối thiểu 50.000 đồng sẽ được tham gia quay số trúng thưởng cuối kỳ.

-

Cách tính số lượng số dự thưởng khách hàng nhận: Mỗi TKTT của khách hàng có phát sinh giao dịch
thỏa điều kiện nêu trên sẽ nhận được 1 số dự thưởng, số dự thưởng chính là số TKTT của khách hàng.

b. Đối với Khách hàng cá nhân chưa có TKTT:
-

Điều kiện tham gia: Khách hàng cá nhân hiện chưa có TKTT tại Sacombank, đăng ký sử dụng Combo
sẽ được tham gia quay số trúng thưởng cuối kỳ.

-

Cách tính số lượng số dự thưởng khách hàng nhận: ứng với mỗi Combo mở mới khách hàng sẽ nhận

được 1 số dự thưởng, số dự thưởng chính là số TKTT gắn với Combo của khách hàng.
8.2. Thời gian, cách thức phát hành bằng chứng xác định giải thưởng:
Danh sách số dự thưởng của khách hàng được tham gia quay số điện tử cuối kỳ sẽ được Sacombank
niêm yết trên website https://khuyenmai.sacombank.com/ từ ngày 16/09/2019 đến 22/09/2019.
8.3. Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng:
-

Trong thời gian khuyến mại, khách hàng cá nhân có tất cả TKTT ngưng phát sinh giao dịch phát sinh
giao dịch trở lại và (ii) các khách hàng chưa có TKTT đăng ký sử dụng TKTT và mở mới Combo. thỏa
quy định của chương trình khuyến mại được cấp số dự thưởng là chính số TKTT của khách hàng để tham
gia quay số trúng thưởng cuối kỳ.

-

Khách hàng tham gia chương trình khuyến mại không được đóng TKTT trước khi quay số dự thưởng.

-

Số TKTT bao gồm 12 số mà khách hàng đang sử dụng, do Sacombank cấp.

-

Sacombank phát hành 600.000 số dự thưởng là chính số TKTT của khách hàng thỏa điều kiện.

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

Thời gian xác định trúng thưởng: buổi quay số xác định giải thưởng được tổ chức vào ngày 26/09/2019

-

Địa điểm xác định trúng thưởng: được tổ chức tại Hội Sở Sacombank, 266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa,
Phường 8, quận 3, Tp.HCM.

-

Cách thức xác định giải thưởng: quay số bằng phần mềm máy tính trên các số dự thưởng là số TKTT của
khách hàng đủ điều kiện tham gia chương trình khuyến mại, lần lượt quay số để xác định 8 giải nhất, 8
giải nhì, 8 giải ba.

-

Thành phần tham dự quay số xác định trúng thưởng bao gồm: đại diện Sacombank, đại diện khách hàng,
đại diện Cục Xúc tiến thương mại, đại diện báo chí.

8.5. Thông báo trúng thưởng: Sau khi có kết quả trúng thưởng ngày 26/09/2019, trong vòng 03 ngày Sacombank
sẽ thông báo kết quả trúng thưởng lên website https://khuyenmai.sacombank.com/, gọi điện thoại cho
khách hàng trúng thưởng.
8.6. Thời gian địa điểm, cách thức và thủ tục trao thưởng:
-

Địa điểm trao giải: các giải thưởng được trao trực tiếp cho khách hàng tại Chi nhánh/Phòng giao dịch
Sacombank nơi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ.

-

Cách thức trao giải: giải thưởng được trao bằng voucher/phiếu mua hàng cho khách hàng, khi nhận giải
thưởng khách hàng phải ký nhận vào biên bản trao giải thưởng.

-

Thủ tục trao giải: khi đến nhận giải thưởng, khách hàng phải mang theo chứng minh nhân dân hoặc căn
cước công dân hoặc hộ chiếu (bản chính).

-

Thời hạn kết thúc trao thưởng: giải thưởng quay số trao cho khách hàng chậm nhất là ngày 23/10/2019

-

Khách hàng có trách nhiệm nộp thuế thu nhập không thường xuyên từ trúng thưởng theo quy định.

9. Đầu mối giải đáp thắc mắc: 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, quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3 8469516, Máy lẻ: 2301, Hotline:(028) 1900 5555 88

10. 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 trên trang web của Sacombank https://khuyenmai.sacombank.com/, niêm yết tại các điểm
giao dịch của Sacombank trong phạm vi triển khai chương trình khuyến mại

-

Kết quả trúng thưởng và kết quả thực hiện chương trình khuyến mại sẽ được công bố trên trang web của
Sacombank https://khuyenmai.sacombank.com/, niêm yết tại các điểm giao dịch của Sacombank trong
phạm vi triển khai chương trình khuyến mại và gửi thư thông báo hoặc điện thoại đến các khách hàng
trúng thưởng.

11. Các quy định khác:
-

Sacombank tuân thủ đúng theo các quy định hiện hành của Chính Phủ và Ngân hàng Nhà nước trong
từng thời kỳ về huy động vốn và lãi suất huy động vốn.

-

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.

-

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.

-

Các yêu cầu/quy định không nêu trong chương trình thì các Chi nhánh/Phòng giao dịch Sacombank vẫn
áp dụng theo quy định hiện hành.
NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

