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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

“NGÀN QUÀ TẶNG – VẠN NIỀM VUI” 

 

1. Thời gian khuyến mại: từ 22/07/2019 đến 19/10/2019 

2. Hàng hóa dịch vụ khuyến mại: dành cho khách hàng cá nhân của Sacombank sử dụng: 

❖ Tiết kiệm có kỳ hạn VND tại quầy, tiền gửi có kỳ hạn VND trực tuyến; 

❖ Dịch vụ tại quầy có thu phí, dịch vụ nhận kiều hối và; 

❖ Dịch vụ Ngân hàng điện tử. 

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:  

❖ Quà tặng ngay 

❖ Quay số trúng thưởng điện tử hàng tháng  

❖ Quay số trúng thưởng điện tử cuối kỳ 

5. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại): Khách hàng cá nhân là người 

Việt Nam và nước ngoài phù hợp quy định pháp luật Việt Nam về gửi tiền tiết kiệm, sử dụng dịch vụ tại 

quầy, nhận kiều hối và dịch vụ Ngân hàng điện tử (eBanking) tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài 

Gòn Thương Tín. 

6. Cơ cấu quà tặng: 

a. Quà tặng ngay: Hàng chục nghìn quà tặng trao ngay hấp dẫn gồm: Tiền mặt, voucher siêu thị, Áo 

mưa cao cấp, Bình giữ nhiệt Lock&lock, Áo khoác du lịch, ba lô du lịch, vali du lịch.  

b. Giải thưởng Quay số hàng tháng: 

❖ 36 Giải XE HONDA SH MODE 

❖ 1.500 Giải BA LÔ DU LỊCH 

c. Giải thưởng Quay số cuối kỳ:  

❖ 01 giải Đặc biệt: XE TOYOTA CAMRY  

❖ 02 giải Nhất: VOUCHER DU LỊCH MỸ 

❖ 03 giải Nhì: VOUCHER DU LỊCH CHÂU ÂU 

❖ 15 giải Ba: VOUCHER DU LỊCH ĐÔNG NAM Á 

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

7.1. Chương trình Quà tặng ngay: 

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

- Khách hàng gửi tiết kiệm có kỳ hạn bằng VND tại quầy giao dịch với kỳ hạn từ 06 tháng đến 36 

tháng (gửi mới hoặc tái tục) với mức gửi tối thiểu thỏa điều kiện chương trình sẽ được tặng ngay 

quà tặng có giá trị tương ứng. 
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- Khách hàng có thể mở nhiều thẻ tiết kiệm để tham gia gia chương trình. Tuy nhiên không áp dụng 

nguyên tắc cộng dồn số tiền gửi trên các thẻ tiết kiệm của khách hàng để tính mức gửi tối thiểu 

nhận quà tặng. 

- Kỳ hạn gửi và mức gửi tối thiểu để nhận quà tặng như sau: 

 

Kỳ hạn gửi Mức gửi tối 

thiểu để nhận 

quà tặng 

50.000 đồng 

Mức gửi tối 

thiểu để 

nhận quà 

tặng 100.000 

đồng 

Mức gửi tối 

thiểu để 

nhận quà 

tặng 200.000 

đồng 

Mức gửi tối 

thiểu để 

nhận quà 

tặng 

350.000 

đồng 

Mức gửi tối 

thiểu để nhận 

quà tặng 1 

triệu đồng 

Từ 6 đến dưới 

12 tháng 
100,000,000                          200,000,000 400,000,000 500,000,000                           1,000,000,000                

Từ 12 tháng 

đến dưới 18 

tháng 

50,000,000 100,000,000 200,000,000 280,000,000 500,000,000 

Từ 18 tháng 

đến dưới 24 

tháng 

30,000,000 60,000,000 120,000,000 160,000,000 300,000,000 

Từ 24 tháng 

đến 36 tháng 
20,000,000 40,000,000 80,000,000 120,000,000 200,000,000 

 Ghi chú: Lãi suất tiết kiệm tham gia chương trình do Sacombank quy định tại thời điểm gửi 

b. Đối với khách hàng dịch vụ tại quầy giao dịch, dịch vụ nhận kiều hối: 

- Khách hàng tích lũy đủ 200.000 đồng phí sử dụng dịch vụ tại quầy & eBanking (không bao gồm 

phí dịch vụ Thẻ, phí dịch vụ Tín Dụng), hoặc tích lũy đủ 2.800 USD doanh số nhận kiều hối sẽ 

được nhận ngay quà tặng. 

- Cách quy đổi phí dịch vụ/ doanh số nhận kiều hối để nhận quà tương ứng: 

Phí dịch vụ 

tích lũy 

Doanh số 

kiều hối tích 

lũy 

Giá trị quà tặng  Tên quà tặng  

200.000 2.800 USD 20.000 đồng Tiền mặt 

1.000.000 14.000 USD 100.000 đồng Áo mưa/ voucher siêu thị 

2.000.000 28.000 USD 200.000 đồng Bình giữ nhiệt/ Áo khoác 

 

- Ứng với từng mức phí/ doanh số kiều hối tích lũy khách hàng sẽ được nhận ngay quà tặng với giá 

trị tương ứng.  
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- Với cùng mức giá trị, khách hàng có thể lựa chọn loại quà tặng khác nhau hoặc tích lũy đổi quà giá 

trị cao hơn 

7.2. Chương trình Quay số trúng thưởng hàng tháng và cuối kỳ: 

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

- Khách hàng gửi tiết kiệm có kỳ hạn bằng VND tại quầy với kỳ hạn từ 02 tháng đến 36 tháng (gửi mới 

hoặc tái tục) với mức gửi tối thiểu 5 triệu VND sẽ được cấp số dự thưởng tham gia quay số trúng 

thưởng hàng tháng và cuối kỳ 

- Số dự thưởng khách hàng được tính theo công thức như sau (chỉ lấy phần nguyên – không làm tròn 

số): Số dự thưởng quay số = Số tiền gửi/ 5.000.000 VND 

- Mã số dự thưởng sẽ được in lên phiếu đính kèm sổ tiết kiệm của khách hàng ngay khi khách hàng 

hoàn tất thủ tục gửi tiết kiệm. 

- 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. 

b. Đối với khách hàng tiền gửi có kỳ hạn trực tuyến:  

- Khách hàng gửi tiền gửi có kỳ hạn trực tuyến VND từ 2 tháng đến 36 tháng với mức gửi tối thiểu 05 

triệu VND sẽ được cấp số dự thưởng tham gia quay số trúng thưởng hàng tháng và cuối kỳ. 

- Công thức tính số dự thưởng như sau: Số dự thưởng quay số = Số tiền gửi/ 5.000.000 VND 

- Mã số dự thưởng sẽ được Sacombank gửi tin nhắn SMS và thông báo trên website khách hàng thân 

thiết của Sacombank (https://khachhangthanthiet.sacombank.com/) vào thứ 2 hàng tuần đối với các 

số dự thưởng tham gia chương trình khuyến mại từ thứ 2 đến chủ nhật của tuần trước đó. 

c. Đối với khách hàng dịch vụ tại quầy, dịch vụ nhận kiều hối: 

- Khách hàng tích lũy đủ 100.000 đồng phí sử dụng dịch vụ tại quầy & eBanking (không bao gồm phí 

dịch vụ Thẻ, phí dịch vụ Tín Dụng), hoặc tích lũy đủ 1.400 USD doanh số nhận kiều hối.  

- Số dự thưởng khách hàng được tính theo công thức sau: Số dự thưởng quay số = Số tiền phí khách 

hàng tích lũy / 100.000 đồng hoặc = Doanh số nhận kiều hối tích lũy (quy USD) / 1.400 USD 

- Mã số dự thưởng được in ra phiếu cho khách hàng có đóng dấu mộc đỏ tên điểm giao dịch 

Sacombank để làm cơ sở đối chiếu khi nhận giải.  

- Khách hàng có thể gộp phí dịch vụ của các lần trước để đủ điều kiện nhận được số dự thưởng tham 

gia chương trình quay số điện tử hàng tháng và cuối kỳ. Phí đã sử dụng để đổi số dự thưởng còn dư 

không được cộng dồn cho những lần sau.  

d. Đối với khách hàng sử dụng dịch vụ eBanking:  

- Khách hàng sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử giao dịch thành công trên Internet banking / Mobile 

banking với giá trị từ 5.000.000 đồng sẽ nhận được 01 số dự thưởng tham gia quay số trúng thưởng 

hàng tháng và cuối kỳ: 

https://khachhangthanthiet.sacombank.com/
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✓ Áp dụng các loại giao dịch: Tất cả giao dịch thành công trên Internet Banking hoặc Mobile 

Banking ngoại trừ tiền gửi trực tuyến 

✓ Không giới hạn số dự thưởng trên một khách hàng  

✓ Các giao dịch cộng gộp không được xem là các giao dịch thỏa điều kiện 

- Cách tính số lượng số dự thưởng khách hàng nhận: 01 giao dịch thỏa điều kiện tương ứng với một 

số dự thưởng 

- Mã số dự thưởng sẽ được chương trình cấp tự động, ngẫu nhiên và được Sacombank thông báo trên 

website khách hàng thân thiết của Sacombank (https://khachhangthanthiet.sacombank.com/) vào thứ 

2 hàng tuần đối với các số dự thưởng tham gia chương trình khuyến mại từ thứ 2 đến chủ nhật của 

tuần trước đó. 

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

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

Đợt 

quay 

số 

Thời gian 

quay số 

Khách hàng tham gia quay số trúng thưởng 

(dựa trên thời gian khách hàng giao dịch đạt 

điều kiện cấp mã dự thưởng) 

Số lượng giải thưởng 

quay số 

a. Quay số trúng thưởng hàng tháng 

Đợt 1 27/8/2019 
Khách hàng tham gia chương trình khuyến 

mại từ 22/7/2019 đến hết 19/8/2019 

12 giải nhất tháng và 

500 giải khuyến khích 

tháng 

Đợt 2 25/9/2019 
Khách hàng tham gia chương trình khuyến 

mại từ 20/8/2019 đến hết 19/9/2019 và các 

khách hàng có số dự thưởng chưa trúng đợt 1 

12 giải nhất tháng và 

500 giải khuyến khích 

tháng 

Đợt 3 29/10/2019 
Khách hàng tham gia chương trình khuyến 

mại từ 20/9/2019 đến hết 19/10/2019 và các 

khách hàng có số dự thưởng chưa trúng đợt 1 

và đợt 2 

12 giải nhất tháng và 

500 giải khuyến khích 

tháng 

b. Quay số trúng thưởng cuối kỳ 

Cuối kỳ 29/10/2019 
Tất cả khách hàng tham gia chương trình 

khuyến mại từ 22/7/2019 đến hết 19/10/2019 

(kể cả các khách hàng đã trúng thưởng giải 

thưởng tháng) 

1 giải đặc biệt, 2 giải 

nhất, 3 giải nhì và 15 giải 

ba 

 

- 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.  

- 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. 

https://khachhangthanthiet.sacombank.com/
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f. Thông báo trúng thưởng: Sau khi có kết quả trúng thưởng quay số hàng tháng và cuối kỳ, trong vòng 

05 ngày Sacombank sẽ thông báo kết quả trúng thưởng lên website Sacombank 

(www.sacombank.com.vn), gửi thư thông báo qua bưu điện, gọi điện thoại cho khách hàng may mắn 

trúng thưởng. 

g. 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 gửi tiết kiệm và sử dụng các dịch vụ. 

- Thủ tục trao giải: 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) hợp lệ hoặc tin nhắn SMS có mã số dự thưởng. 

- Thời hạn kết thúc trao thưởng: giải thưởng trao cho khách hàng chậm nhất là ngày 2/12/2019 

7.3. Các quy định khác 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. 

- Cán bộ nhân viên Sacombank được tham gia chương trình khuyến mại.  

- 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 thu nhập từ trúng thưởng theo quy định. 

- 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 tặng. 

- 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. 

8. 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 

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

 Điện thoại: (028) 3 9320420, Máy lẻ: 2310, 2307 - Hotline:(028) 1900 5555 88 

9. 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 quà tặng, tỷ lệ trúng thưởng tại các điểm giao dịch của Ngân hàng, 

công bố trên trang web của Sacombank www.sacombank.com.vn, và gửi thư thông báo, điện thoại đến 

các khách hàng đủ điều kiện nhận quà. 

 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN 

 

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

