
 
 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI  

 “RƯỚC XE ĐÓN HÈ” 

 

1. Tên chương trình khuyến mại: “RƯỚC XE ĐÓN HÈ” 

2. Thời gian khuyến mại: từ 01/06/2018 đến 29/08/2018 

3. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: tại các điểm giao dịch của Sacombank trên toàn lãnh thổ Việt Nam.  

4. Hình thức khuyến mại:t Thẻ cào trúng ngay: áp dụng cho khách hàng gửi tiết kiệm VND tại quầy (, khách 

hàng sử dụng dịch vụ. 

- Quay số trúng thưởng dành cho tất cả khách hàng: áp dụng cho khách hàng gửi tiết kiệm có kỳ hạn 

VND tại quầy, tiền gửi có kỳ hạn VND trực tuyến, khách hàng sử dụng dịch vụ và khách hàng sử 

dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử (eBanking). 

- Hoàn tiền khi giao dịch: dành cho khách hàng sử dụng Ngân hàng điện tử (eBanking) 

5. Hàng hóa dịch vụ dùng để khuyến mại: Xe ô tô Mercedes, voucher du lịch, điện thoại Iphone, smart ti vi, 

vali du lịch, bình giữ nhiệt, áo khoác chống nắng, dù thông minh, ba lô, tiền mặt 

6. Điều kiện tham gia chương trình khuyến mại: 

a. Đối với khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy:  

- Điều kiện tham gia: khách hàng gửi tiết kiệm có kỳ hạn bằng VND tại quầy với kỳ hạn từ 2 tháng đến 36 

tháng (gửi mới hoặc tái tục) lãnh lãi cuối kỳ với mức gửi tối thiểu tương ứng với từng kỳ hạn gửi như sau 

sẽ nhận được thẻ cào trúng ngay và mã số dự thưởng tham gia quay số trúng thưởng cuối kỳ: 

Kỳ hạn gửi (tháng) 
Mức gửi tối thiểu tham gia 

chương trình khuyến mại 

Lãi suất tham gia CTKM 

2 tháng 20 triệu VNĐ Lãi suất tiết kiệm tham gia 

CTKM do Sacombank công bố 

tại thời điểm gửi 

Từ 3 - 5 tháng 15 triệu VNĐ 

Từ 6 - 12 tháng 10 triệu VNĐ 

Từ 15 – 36 tháng 5 triệu VNĐ 

- Cách tính số lượng thẻ cào/ số dự thường khách hàng nhận: được tính theo công thức như sau (chỉ lấy 

phần nguyên – không làm tròn số): 

 Số lượng thẻ cào = số tiền gửi / 2 lần mức gửi tối thiểu tham gia CTKM ứng với từng kỳ hạn  

 Số dự thưởng quay số = Số tiền gửi/ mức gửi tối thiểu tham gia CTKM ứng với từng kỳ hạn 

b. Đối với khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến:  

- Điều kiện tham gia: Khách hàng cá nhân gửi tiền gửi có kỳ hạn trực tuyến VND từ 2 tháng đến 36 tháng 

với mức gửi tối thiểu 15 triệu VND sẽ được cấp mã số dự thưởng tham gia quay số trúng thưởng cuối 

kỳ. 

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

nguyên – không làm tròn số): 

 Số dự thưởng quay số = Số tiền gửi / 15.000.000 VND. 

c. Đối với khách hàng sử dụng dịch vụ:  



 
- Điều kiện tham gia: khách hàng tích lũy đủ 120.000 đồng phí sử dụng dịch vụ tại quầy & eBanking 

(không bao gồm phí dịch vụ Thẻ, phí dịch vụ Tín Dụng, phí dịch vụ thanh toán quốc tế), hoặc tích lũy 

đủ 1.800 USD doanh số nhận kiều hối và giao dịch thanh toán quốc tế (TTQT). 

- Cách tính số lượng thẻ cào/ số dự thường khách hàng nhận: được tính theo công thức như sau (chỉ lấy 

phần nguyên – không làm tròn số): 

 Số lượng thẻ cào = Số dự thưởng quay số = Số tiền phí khách hàng tích lũy / 120.000 đồng hoặc = 

Doanh số nhận kiều hối & giao dịch TTQT (quy USD) / 1800 USD 

d. Đối với khách hàng sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử (eBanking):  

- Điều kiện tham gia:  

 Quay số trúng thưởng: Tất cả các khách hàng cá nhân có tài khoản thanh toán (TKTT) mở mới 

đăng nhập Internet Banking lần đầu trong thời gian triển khai chương trình. Trong đó, khách hàng 

mới là: 

 

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

nguyên – không làm tròn số): Mỗi khách hàng mới đăng nhập Internet Banking lần đầu trong thời gian 

triển khai chương trình sẽ được cấp 01 số dự thưởng để tham gia quay số trúng thưởng cuối kỳ. 
 

6. Nội dung chương trình khuyến mại: 

6.1.Chương trình Cào trúng ngay: dành cho khách hàng gửi tiết kiệm có kỳ hạn VND tại quầy và khách hàng 

sử dụng dịch vụ tại quầy có thu phí: 

- Trong thời gian khuyến mại, khách hàng gửi tiết kiệm có kỳ hạn VND tại quầy và khách hàng sử dụng 

dịch vụ tại quầy có thu phí tại các điểm giao dịch Sacombank thỏa điều kiện quy định của chương trình sẽ 

được tham gia chương trình thẻ cào trúng thưởng.  

- Số lượng thẻ cào khách hàng nhận được được tính theo công thức ở mục 9.1. 

- Tổng số thẻ cào trúng thưởng của chương trình là 1.231.000, tổng số giải thưởng là 615.500, như vậy xác 

suất nhận thưởng khi cào là 50%, trong đó: 

 Số lượng thẻ cào phát hành dành cho khách hàng gửi tiết kiệm là: 825.000 thẻ cào 

 Số lượng thẻ cào phát hành dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ là: 406.000 thẻ cào. 

- Khách hàng sẽ được nhận loại giải thưởng ghi trên thẻ cào. Giải thưởng thẻ cào sẽ được trao ngay tại 

điểm giao cho khách hàng sau khi xác định được loại giải thưởng thẻ cào mà khách hàng trúng thưởng.  

- Cách thức xác định loại giải thưởng cho từng thẻ cào như sau:  

 Giải thưởng là Tiền mặt 20.000 VND: khi trên thẻ cào xuất hiện dòng chữ “Tiền mặt 20.000 VND”. 

 Giải thưởng là Tiền mặt 30.000 VND: khi trên thẻ cào xuất hiện dòng chữ “Tiền mặt 30.000 VND”. 

 Giải thưởng là Tiền mặt 50.000 VND: khi trên thẻ cào xuất hiện dòng chữ “Tiền mặt 50.000 VND”. 

 Khách hàng mở mới TKTT năm 2018. 

 Số dư TKTT từ 50.000 đồng trở lên (riêng đối với tài khoản Học đường, Payroll, SSC… thì số 

dư theo quy định của sản phẩm). 

 Có giao dịch trong vòng 6 tháng. 

 Hoàn tiền giao dịch: Khách hàng eBanking thỏa điều kiện tham gia CTKM thực hiện tối thiểu 01 

giao dịch nạp tiền điện thoại thành công trên Internet Banking hoặc Mobile Banking với giá trị 

nạp từ 100.000VNĐ trở lên sẽ được hoàn 50.000VNĐ 

+ Không áp dụng Cán bộ nhân viên Sacombank và Công ty thành viên 



 
 Giải thưởng là Dù thông minh: khi trên thẻ cào xuất hiện dòng chữ “Dù thông minh” 

 Giải thưởng là Ba lô Sacombank: khi trên thẻ cào xuất hiện dòng chữ “Ba lô”. 

 Giải thưởng là Áo khoác chống nắng: khi trên thẻ cào xuất hiện dòng chữ “Áo khoác”. 

 Giải thưởng là Bình giữ nhiệt Lock &lock: khi trên thẻ cào xuất hiện dòng chữ “Bình giữ nhiệt”. 

 Giải thưởng là Vali du lịch nhựa Hàn quốc: khi trên thẻ cào xuất hiện dòng chữ “Vali du lịch” 

 Khách hàng không nhận được giải thưởng khi trên thẻ cào xuất hiện dòng chữ “Chúc may mắn lần 

sau”. 

6.2.Chương trình Quay số trúng thưởng cuối kỳ: dành cho khách hàng gửi tiết kiệm có kỳ hạn VND tại quầy 

và tiền gửi có kỳ hạn trực tuyến VND, khách hàng sử dụng dịch vụ tại quầy và dịch vụ ngân hàng điện tử: 

a. Đối với khách hàng tiền gửi  tiết kiệm có kỳ hạn VND tại quầy và tiền gửi có kỳ hạn VND trực tuyến: 

- Trong thời gian khuyến mại, khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm có kỳ hạn VND tại quầy và tiền gửi có kỳ 

hạn trực tuyến VND thỏa quy định của chương trình khuyến mại được cấp số dự thưởng để tham gia quay 

số trúng thưởng điện tử cuối kỳ. 

- Số phiếu dự thưởng khách hàng nhận được đươc tính theo công thức tại mục 9.1.  

- Sacombank phát hành 1.650.000 số dự thưởng dành cho khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy, có mã số từ 

00001 đến 100000 với các sêri A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P và mã số từ 00001 đến 50000 

với các sêri Q. Đồng thời phát hành 300.000 số dự thưởng dành cho khách hàng gửi tiền gửi có kỳ hạn 

VND trực tuyến, mã số từ 00001 đến 100000 với các sêri R, S, T. 

- Mã số dự thưởng được chương trình tự động cấp ngẫu nhiên cho khách hàng và được in lên sổ tiết kiệm 

hoặc phiếu đính kèm sổ tiết kiệm cho khách hàng để làm cơ sở đối chiếu khi nhận giải. 

- Mã số dự thưởng dành cho khách hàng gửi tiền gửi có kỳ hạn trực tuyến được gửi tin nhắn SMS cho 

khách hàng trong vòng 03 ngày làm việc sau khi khách hàng tham gia chương trình và đưa lên trang 

website khách hàng thân thiết của Sacombank (khachhangthanthiet.sacombank.com) vào thứ 2 hàng 

tuần. 

- 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 tại quầy khi tái tục muốn tham gia chương trình khuyến mại này phải đến ngân 

hàng làm thủ tục mở lại thẻ tiết kiệm mới. 

- Một số dự thưởng của khách hàng chỉ được trúng thưởng 1 giải thưởng, số dự thưởng trúng giải sẽ bị loại 

ra khỏi dữ liệu quay các giải thưởng sau đó.  

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

- Trong thời gian khuyến mại, khách hàng cá nhân sử dụng các dịch vụ tại quầy có thu phí, dịch vụ nhận 

kiều hối, giao dịch thanh toán quốc tế tại Sacombank thỏa điều kiện chương trình khuyến mại sẽ được 

cấp 01 số dự thưởng tham gia quay số trúng thưởng điện tử cuối kỳ. 

- Số phiếu dự thưởng khách hàng nhận được được tính theo công thức tại mục 9.1. 

- Sacombank phát hành 406.000 số dự thưởng dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ, có mã số từ 00001 

đến 100000 với các sêri U, V, W, X và mã số từ 00001 đến 6000 với số sêri Y.  
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- Mã số dự thưởng được chương trình tự động cấp ngẫu nhiên cho khách hàng và được in ra cho khách 

hàng có đóng dấu mộc đỏ tên điểm giao dịch Sacombank để làm cơ sở đối chiếu khi nhận giải.  

  

c. Đối với khách hàng sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử (eBanking):  

- Trong thời gian khuyến mại, khách hàng cá nhân có tài khoản thanh toán mở mới đăng nhập Internet 

Banking lần đầu thỏa quy định của chương trình khuyến mại sẽ nhận được 01 số dự thưởng tham gia 

quay số trúng thưởng cuối chương trình. 

- Sacombank phát hành 33.667 số dự thưởng dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử, 

mã số từ 00001 đến 33.667 với sêri Z.  

- Mã số dự thưởng được chương trình cấp ngẫu nhiên cho khách hàng, mỗi khách hàng chỉ được cấp 01 số 

dự thưởng.  

- CBNV Sacombank và Các Công ty thành viên KHÔNG được tham gia chương trình. 

- Số dự thưởng phát hành cho các khách hàng eBanking thỏa điều kiện sẽ được Sacombank gửi tin nhắn 

SMS trong vòng 03 ngày làm việc sau khi khách hàng tham gia chương trình hoặc đưa lên website khách 

hàng thân thiết của Sacombank (khachhangthanthiet.sacombank.com) vào thứ 2 hàng tuần.  

6.3. Chương trình Hoàn tiền giao dịch dành riêng cho khách hàng Ngân hàng điện tử (eBanking): 

- Khách hàng eBanking thỏa điều kiện tham gia CTKM thực hiện tối thiểu 01 giao dịch nạp tiền điện thoại 

thành công trên Internet Banking hoặc Mobile Banking với giá trị nạp từ 100.000VNĐ trở lên sẽ được 

hoàn 50.000VNĐ 

- Đối với KH thực hiện nạp tiền từ TKTT sẽ tặng ngay cho KH thỏa điều kiện 50.000 đồng ngay sau khi 

giao dịch hoàn tất. Đối với KH thực hiện nạp tiền từ thẻ sẽ thực hiện tặng tiền vào tài khoản thẻ của KH 

định kỳ hàng tuần/hàng tháng (tùy theo danh sách KH). P.NHĐT sẽ phối hợp cùng P.KT và TTT hỗ trợ chi 

thưởng cho KH. 

- Áp dụng 68 khách hàng đầu tiên mỗi ngày. Mỗi khách hàng chỉ được hoàn tiền 01 lần 

- Giải thưởng của những ngày không sử dụng hết có thể chuyển qua những ngày kế tiếp miễn sao không 

làm thay đổi tổng giải thưởng hoàn tiền cho khách hàng eBanking là 6.120 giải với tổng giá trị 

306.000.000 đồng. 

- CBNV Sacombank và Các Công ty thành viên KHÔNG được tham gia chương trình 

 

6.4.Thời gian, địa điểm quay số: 

- Buổi quay số xác định giải thưởng được tổ chức ngày 11/9/2018 tại Hội Sở ngân hàng, 266-268 Nam Kỳ 

Khởi Nghĩa, Phường 8, quận 3, Tp.HCM.   

- Phương 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. 

- 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. 

6.5.Thủ tục trao/nhận giải thưởng: 

- Kết quả trúng thưởng sẽ được Sacombank gửi thư thông báo, gọi điện thoại cho khách hàng trúng 

thưởng. 
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- Khi đến nhận giải thưởng, khách hàng phải mang theo các giấy tờ sau: chứng minh nhân dân hoặc căn 

cước công dân hoặc hộ chiếu (bản chính), sổ tiết kiệm/phiếu có in số dự thưởng chương trình (nếu có) 

hoặc tin nhắn SMS có mã số dự thưởng 

- Giải thưởng quay số trao cho khách hàng chậm nhất là ngày 28/9/2018 

- Các giải thưởng được trao trực tiếp tại Chi nhánh/Phòng giao dịch Sacombank nơi khách hàng gửi tiết 

kiệm và sử dụng dịch vụ. 

 

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 

 

 

 

 

 


