
THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI “THẦN TÀI GÕ CỬA” 

 

1. Thời gian khuyến mại: từ 11/02/2019 đến 16/02/2019 

2. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại: Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn VND, Tiền gửi Đa năng với kỳ hạn từ 

6 tháng đến 36 tháng dành cho khách hàng cá nhân. 

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: Bốc thăm trúng thưởng ngay, tặng quà ngay 

5. Đối tượng khách hàng: khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm có kỳ hạn, Tiền gửi Đa năng tại 

Sacombank trong thời gian diễn ra chương trình có mức gửi, kỳ hạn gửi thỏa quy định.  

6. Nội dung chương trình khuyến mại: 

6.1. Chương trình Bốc thăm trúng ngay: 

a. Điều kiện tham gia: Trong thời gian khuyến mại, khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm có kỳ hạn 

bằng VND, Tiền gửi Đa năng có kỳ hạn từ 6 tháng đến 36 tháng (gửi mới hoặc tái tục) với số 

tiền gửi tối thiểu 60 triệu VND sẽ được tham gia bốc thăm trúng thưởng ngay 100% bao lì xì 

chứa tiền mặt. 

b. Công thức tính số phiếu bốc thăm: Số lần bốc thăm của khách hàng được tính theo công thức 

như sau: (chỉ lấy phần nguyên – không làm tròn số): 

     Số lần bốc thăm = [ Số tiền gửi x Kỳ hạn gửi (tháng) ] / (chia) 6 

      60.000.000 
 

c. Quy định: 

- Tổng số phiếu bốc thăm Sacombank phát hành trong chương trình khuyến mại là 20.000 phiếu, 

tổng số lượng giải thưởng bốc thăm là 20.000, tỷ lệ trúng thưởng là 100%.  

- Cách thức xác định giải thưởng: bốc thăm trúng thưởng để xác định giải thưởng của khách 

hàng. Khách hàng sẽ nhận được giải thưởng bốc thăm nếu trên phiếu bốc thăm xuất hiện các 

nội dung như sau: 

➢ Giải thưởng là Bao lì xì chứa 39.000 VND: khi trên phiếu bốc thăm xuất hiện dòng chữ 

“CHÚC MỪNG QUÝ KHÁCH NHẬN ĐƯỢC BAO LÌ XÌ 39.000 VND”. 

➢ Giải thưởng là Bao lì xì chứa 68.000 VND: khi trên phiếu bốc thăm xuất hiện dòng chữ 

“CHÚC MỪNG QUÝ KHÁCH NHẬN ĐƯỢC BAO LÌ XÌ 68.000 VND”. 

- Phiếu bốc thăm trúng thưởng hợp lệ là phiếu trúng thưởng còn nguyên, không bị tẩy xóa, có 

con dấu của CN/PGD Sacombank nơi khách hàng gửi tiết kiệm.  

- Khách hàng tham gia chương trình khuyến mại được rút trước hạn. Khách hàng rút trước hạn 

phải hoàn trả quà tặng đã nhận. 

- Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn nếu hết quà tặng. 



6.2.Chương trình Tặng ngay vàng Thần tài SBJ: 

a. Điều kiện tham gia: Trong thời gian khuyến mại, khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm có kỳ hạn 

bằng VND, Tiền gửi Đa năng  có kỳ hạn gửi tối thiểu từ 6 tháng đến 36 tháng (gửi mới hoặc tái 

tục) với số tiền gửi tối thiểu 1,5 tỷ VND sẽ được tặng ngay quà tặng 01 chỉ Vàng Thần tài. 

b. Cách tính số lượng chỉ vàng khách hàng nhận được: được tính theo công thức như sau (chỉ 

lấy phần nguyên – không làm tròn số): 

➢ Số chỉ vàng khách hàng nhận = Số tiền gửi / 1.500.000.000 

c. Quy định: 

- Trong thời gian khuyến mại, khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm tại Sacombank thỏa quy 

định của chương trình khuyến mại ngoài việc được bốc thăm trúng ngay bao lì xì chứa tiền 

mặt còn được nhận ngay quà tặng là 01 chỉ vàng Thần tài SBJ. 

- Quà tặng được trao ngay cho khách hàng sau khi hoàn tất thủ tục gửi tiết kiệm tại điểm 

giao dịch Sacombank nơi khách hàng gửi tiết kiệm. 

- Số chỉ vàng Thần tài SBJ khách hàng nhận được được tính theo công thức tại mục 7.b 

- Mỗi khách hàng chỉ được nhận quà tặng 01 lần trong chương trình khuyến mại. 

- Khách hàng tham gia chương trình khuyến mại rút trước hạn phải hoàn trả giải thưởng đã 

nhận 

 

7. Giải đáp thông tin chương trình khuyến mại: 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 

 Hotline:(08) 1900 5555 88 

 

 


