
   

 

TÓM TẮT THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

 “XUÂN GẮN KẾT – TẾT TRI ÂN” 

 

I Thời gian khuyến 

mại 

- Từ 01/12/2020 đến 09/2/2021: chương trình quay số trúng thưởng, tặng tiền 

khách hàng đăng nhập eBanking, giới thiệu khách hàng sử dụng Sản phẩm 

dịch vụ Sacombank. 

- Từ 01/12/2020 đến 28/2/2021: chương trình khuyến mại cho khách hàng bảo 

hiểm. 

- Từ 21/12/2020 đến 26/12/2020: chương trình Tuần tri ân khách hàng dịp Sinh 

nhật Sacombank 

II Địa bàn khuyến 

mại 

Các điểm giao dịch của Sacombank tại Việt Nam 

III Khách hàng Khách hàng cá nhân bao gồm cán bộ nhân viên Sacombank và các Công ty 

thành viên sử dụng sản phẩm dịch vụ tại Sacombank  

IV Hình thức khuyến 

mại 

- Tặng tiền cho khách hàng đầu tiên đăng nhập lần đầu eBanking phân hệ 

thanh toán. 

- Quay số trúng thưởng hàng tháng và cuối kỳ 

- Hoàn tiền cho khách hàng mua bảo hiểm Dai-ichi Việt Nam  

- Tuần Tri ân khách hàng dịp sinh nhật Sacombank 

- Giới thiệu khách hàng sử dụng Sản phẩm dịch vụ Sacombank 

V Cơ cấu giải 

thưởng quay số 

a. Giải thưởng quay số hàng tháng: 

✓ 16 giải Nhất: Điện thoại IPHONE 12 PRO 256GB 

✓ 20 giải Nhì: Phiếu mua hàng APPLE WATCH trị giá 20 triệu đồng/giải 

✓ 32 giải Ba: IPAD 8 wifi 128GB 2020 

✓ 70 giải Tư: Bộ quà tặng REMAX gồm 01 sạc dự phòng, 01 loa Bluetooth 

và 01 tai nghe bluetooth 

b. Giải thưởng quay số cuối kỳ: 

✓ 08 giải Đặc biệt: Xe ô tô Vinfast Fadil 1.4L  

✓ 1.400 giải Khuyến khích: Sạc dự phòng REMAX 

VI Nội dung chương 

trình khuyến mại 

1. Tặng tiền 50.000 đồng cho 200 khách hàng đầu tiên đăng nhập lần đầu 

eBanking phân hệ thanh toán thành công mỗi ngày từ 1/12/2020 đến 

09/02/2020 

2. Quay số trúng thưởng hàng tháng và cuối kỳ: 

2.1. Khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy và trực tuyến: 

a. Điều kiện tham gia:  

- Mở tiền gửi/tiết kiệm có kỳ hạn VND kênh tại quầy và trực tuyến, kỳ hạn 



từ 01 tháng đến 12 tháng lãnh lãi hàng tháng, hàng quý, cuối kỳ với số 

tiền tối thiểu 5 triệu VND.  

- Mở tiết kiệm Trung niên Phúc lộc kênh tại quầy, kỳ hạn từ 06 tháng đến 

12 tháng với số tiền tối thiểu 10 triệu VND. 

- Mở tiết kiệm có kỳ hạn ngày kênh tại quầy, kỳ hạn từ 30 ngày đến 99 ngày 

với số tiền tối thiểu 5 triệu VND. 

- Mở tiết kiệm Phù Đổng, tiền gửi Tương Lai, Tích tài kênh tại quầy và trực 

tuyến với số tiền gửi tối thiểu 1 triệu VND. 

b. Lãi suất tiết kiệm kênh tại quầy và trực tuyến: theo khung lãi suất do 

Sacombank quy định tại thời điểm gửi. 

c. Cách tính số dự thưởng: (chỉ lấy phần nguyên – không làm tròn số): 

- Số dự thưởng = Số tiền gửi / 10.000.000 VND x kỳ hạn gửi (tháng) 

- Đối với tiết kiệm Phù Đổng, tiền gửi Tương Lai, Tích tài, khách hàng gửi 

1 triệu VND sẽ được 01 số dự thưởng. Khách hàng gửi số tiền lớn hơn 1 

triệu đồng, số dự thưởng khách hàng được tính theo công thức nêu trên. 

- Đối với Tiết kiệm có kỳ hạn ngày: số dự thưởng = (Số tiền gửi x 30) / 

(10.000.000 x Kỳ hạn gửi ngày). 

d. Quy định: 

- Khách hàng gửi TK khi tái tục phải làm thủ tục gửi lại và không được tất 

toán trước hạn khi tham gia chương trình khuyến mại. 

- Mã số dự thưởng khách hàng gửi TK trực tuyến sẽ được Sacombank gửi 

tin nhắn SMS và thông báo trên website khách hàng thân thiết 

(www.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. 

2.2. Đối với khách hàng dịch vụ Ngân hàng điện tử (eBanking):  

a. Điều kiện tham gia: 

- Đăng nhập lần đầu eBanking phân hệ thanh toán thành công. 

- Mỗi giao dịch Chuyển tiền liên Ngân hàng 24/7 thành công trên Mobile 

Banking, Internet Banking từ 5 triệu đồng trở lên.  

b. Cách tính số lượng số dự thường khách hàng:  

- Khách hàng đăng nhập eBanking thành công sẽ nhận được 01 số dự 

thưởng. 

- Mỗi giao dịch Chuyển tiền liên Ngân hàng 24/7 thỏa điều kiện sẽ nhận 

được 01 Số dự thưởng. Mỗi khách hàng có thể nhận được nhiều số dự 

thưởng. 

2.3. Thời gian, địa điểm quay số trúng thưởng: 

http://www.khachhangthanthiet.sacombank.com/


- Thời gian xác định trúng thưởng: đợt 1 ngày 13/01/2021, đợt 2 và cuối kỳ 

ngày 24/2/2021. 

- Địa điểm quay số trúng thưởng: Hội Sở Sacombank, số 266-268 Nam Kỳ 

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

2.4. Thông báo trúng thưởng: Sau khi có kết quả trúng thưởng quay số, trong 

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

Sacombank (www.khuyenmai.sacombank.com.vn), gửi thư thông báo qua bưu 

điện và gọi điện thoại cho khách hàng trúng thưởng. 
 

3. Hoàn tiền cho khách hàng ký hợp đồng bảo hiểm Daiichi VN: 

a.  Điều kiện tham gia: Khách hàng cá nhân/Cán bộ nhân viên Sacombank là 

Chủ hợp đồng hoặc Người được bảo hiểm có tham gia hợp đồng bảo hiểm 

(HĐBH) mới Dai-ichi Life Việt Nam (DLVN) theo hợp tác Bancassurance với 

Sacombank (sau đây gọi tắt là KH); và có đăng ký và kích hoạt dịch vụ 

iBanking/mBanking Sacombank 

b. Các gói sản phẩm triển khai: 

- Gói sản phẩm Nâng Bước Tương Lai (VE): bao gồm sản phẩm chính An 

Phúc Hưng Thịnh Toàn Diện (2018) (VE) và (các) sản phẩm bổ sung.  

- Gói Sản phẩm An Tâm Đầu Tư (ILP): bao gồm sản phẩm chính An Thịnh 

Đầu Tư (ILP) và (các) sản phẩm bổ sung.  

- Gói Sản phẩm Đại Gia An Phúc (MTL): bao gồm sản phẩm chính Đại Gia 

An Phúc (MTL) và (các) sản phẩm bổ sung. 

- Gói Sản phẩm An Tâm Hạnh Phúc (UL): bao gồm sản phẩm chính An 

Tâm Hưng Thịnh Toàn Diện (2018) (UL4) và (các) sản phẩm bổ sung. 

c. Nội dung:  

- Hoàn tiền cho KH đủ điều kiện áp dụng trong thời gian diễn ra chương 

trình, chi tiết như sau:  

✓ Hoàn 10%/IP/HĐBH: áp dụng với các HĐBH ILP có IP ≥ 50 triệu, tối 

đa không quá 10 triệu đồng/HĐBH.  

✓ Hoàn 5%/IP/HĐBH: áp dụng với các HĐBH khác có IP ≥ 20 triệu, tối 

đa không quá 5 triệu đồng/HĐBH. 

- Số tiền hoàn được chuyển vào tài khoản chỉ định trả phí hiện hữu của KH 

khi sử dụng dịch vụ mBanking/ibanking (TK).  

- Với một HĐBH, chỉ hoàn tiền cho một KH, ưu tiên xét chủ HĐBH. 

d.  Điều kiện:  

- HĐBH của KH được phát hành trong thời gian triển khai chương trình và 

phải được duy trì hiệu lực đến thời điểm Sacombank lập danh sách chi 

thưởng; 

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


- Hợp đồng bảo hiểm được giới thiệu / phát hành bởi chi nhánh/ phòng giao 

dịch Sacombank. 

- IP được ghi nhận để xét thưởng chương trình:  

✓ Là IP của HĐBH được phát hành trong thời gian diễn ra chương trình 

và HĐBH đã qua thời hạn xem xét lại (*);  

✓ Được tính bằng 100% Phí Bảo Hiểm cơ bản năm nhất của sản phẩm 

chính + 100% phí bảo hiểm cơ bản năm nhất của sản phẩm bổ sung 

+ 10% phí đóng thêm năm nhất của sản phẩm chính;  

✓ Là IP của HĐBH được xét vào cuối tháng phát hành, không bao gồm 

phần tăng/giảm sau đó của HĐBH. 

(*) Trong thời gian xem xét lại, KH được bảo vệ như HĐBH chính thức chỉ 

khác là KH có toàn quyền: (i) Thay đổi, bổ sung quyền lợi HĐBH; (ii) 

Tăng/giảm mệnh giá HĐBH; (iii) Chấm dứt HĐBH. Trong suốt thời gian dùng 

thử này, nếu KH cảm thấy không hài lòng có thể trả lại sản phẩm và nhận lại 

số tiền phí đã đóng (sau khi đã trừ các chi phí kiểm tra y tế, phát sinh nếu 

có). 

4. Tuần tri ân khách hàng dịp Sinh nhật Sacombank: 

a. Tặng quà Tri ân – Bộ ly thủy tinh cao cấp cho Top 5 khách hàng cá nhân có 

doanh số giao dịch lớn nhất tại mỗi chi nhánh, phòng giao dịch.  

b. Tặng 0.05%/năm lãi suất cho khách hàng gửi gửi TK có kỳ hạn tại quầy từ 1-

36 tháng và tặng 01 điểm đổi quà Khách hàng thân thiết cho mỗi 01 triệu 

đồng gửi tiết kiệm trực tuyến tăng thêm. 

c. Giảm 30% phí dịch vụ tại quầy: Khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ có thu 

phí tại các điểm giao dịch Sacombank trong thời gian khuyến mại sẽ được 

giảm 30% phí dịch vụ tại quầy phát sinh (ngoại trừ điện phí và phí ngân hàng 

nước ngoài). 

d. Miễn phí 6 tháng sử dụng gói Combo Vàng và Combo tiêu chuẩn: cho khách 

hàng cá nhân lần đầu mở tài khoản tại Sacombank. 

e. Tặng điểm đổi quà khách hàng thân thiết cho khách hàng gửi tiết kiệm trên 

các kênh trực tuyến: 

- Trong thời gian khuyến mại khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm trên kênh 

trực tuyến của Sacombank (eBanking, Mobile banking, Sacombank Pay) 

cứ mỗi 01 triệu VND tiền gửi khách hàng sẽ được tặng 01 điểm đổi quà 

khách hàng thân thiết. 

- 01 điểm đổi quà khách hàng thân thiết được quy đổi thành quà tặng trị giá 

100 đồng. 

f. Ưu đãi giảm 30% phí Chuyển tiền liên Ngân hàng 24/7 dành cho khách hàng 

cá nhân chuyển tiền trên kênh Internet Banking hoặc Mobile Banking, mỗi 



khách hàng có thể được giảm nhiều lần. 

g. Giảm trực tiếp 25%, tối đa 50.000 đồng khi Nạp tiền điện thoại trên kênh 

Internet Banking hoặc Mobile Banking từ 21/12/2020 đến 26/12/2020 (khung 

giờ từ 12 giờ đến 14 giờ mỗi ngày), ngân sách đảm bảo không vượt quá 

30.000.000 đồng/ngày, mỗi khách hàng có thể được nhiều lần. 

5. Ưu đãi giới thiệu khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ Sacombank: 

- KH hiện hữu và CBNV Sacombank giới thiệu thành công KHCN sử dụng Sản 

phẩm dịch vụ mới tại Sacombank gồm mở mới TKTT, cài đặt và sử dụng 

Sacombank Pay, gửi tiết kiệm CKH từ 10 triệu VND, vay vốn, sử dụng dịch 

vụ sẽ được ưu đãi tặng 100 điểm Khách hàng thân thiết và miễn phí 03 tháng 

sử dụng dịch vụ Bảo quản tài sản. 

- Sau khi kết thúc chương trình, điểm khách hàng thân thiết được tặng sẽ được 

cộng vào điểm hiện có của khách hàng để sử dụng trong năm 2021. 

VII Các quy định 

chung khi 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 có thể kết thúc trước thời hạn khi đã cấp cho khách hàng hết số 

dự thưởng, 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 

VIII 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 thông tin liên hệ 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 - Hotline:(028) 1900 5555 88  

                             Email: ask@sacombank.com  
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