
THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI

SINH NHẬT RỘN RÀNG – RƯỚC VÀNG CÙNG SACOMBANK-SBR

1. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/12/2021 đến hết ngày 10/03/2022.

2. Dịch vụ khuyến mại: Dịch vụ nhận tiền từ nước ngoài chuyển về để thực hiện chi, trả cho

khách hàng là cá nhân người Việt Nam hoặc Người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam

thông qua các hình thức chi trả (chuyển khoản vào tài khoản, tại nhà, tại quầy) thông qua

Sacombank-SBR.

3. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc.

4. Hình thức khuyến mại: Quay số trúng thưởng.

5. Khách hàng áp dụng

 Khách hàng là cá nhân người Việt Nam hoặc người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam

có phát sinh giao dịch nhận tiền thành công từ nước ngoài chuyển về bằng các hình

thức chi, trả (chuyển khoản vào tài khoản, tại nhà, tại quầy) thông qua Sacombank-SBR

từ ngày 01/12/2021 đến hết ngày 10/03/2022.

 Cán bộ, nhân viên của Sacombank-SBR không được tham dự CTKM

6. Cơ cấu giải thưởng

STT Cơ cấu giải thưởng

Nội dung giải thưởng

(chi tiết nội dung và ký mã hiệu từng

giải thưởng)

Trị giá

mỗi giải thưởng

(VNĐ)

Số giải

1 Giải tháng
Túi lộc vàng 24K (trọng lượng 01 chỉ

vàng SBJ)
5.412.000 45

2 Giải đặc biệt
Thần tài vàng ép vỉ 24K (trọng lượng

01 lượng vàng SBJ)
54.120.000 1

- Giải thưởng không được quy đổi thành tiền mặt.

7. Nội dung Chương trình khuyến mại

7.1. Điều kiện tham gia



- Khách hàng có phát sinh giao dịch nhận tiền từ nước ngoài chuyển về với các hình

thức chi, trả (chuyển khoản vào tài khoản, tại nhà, tại quầy) thông qua Sacombank-

SBR trong thời gian khuyến mại sẽ được tham gia chương trình quay số để có cơ hội

trúng các giải thưởng có giá trị. Cụ thể như sau:

 Khách hàng được quyền tham dự quay số thông qua 01 mã dự thưởng là mã giao

dịch nhận tiền của chính khách hàng. Mã dự thưởng này là duy nhất tương ứng

với 01 lần giao dịch nhận tiền thành công trong thời gian khuyến mại của chương

trình. Khi giao dịch nhận tiền thành công, khách hàng được hệ thống Sacombank-

SBR tự động ghi nhận một mã dự thưởng để tham dự các đợt quay số của CTKM.

 Khách hàng có phát sinh giao dịch nhận tiền thành công trong thời gian khuyến

mại của chương trình nhưng không có đầy đủ/ sai thông tin “Số điện thoại” trên hệ

thống Sacombank-SBR thì không được tham gia CTKM của Sacombank-SBR.

 Không giới hạn về số lượng mã dự thưởng tham gia quay số của khách hàng.

 Mỗi mã dự thưởng được tham gia quay số 01 lần trong từng đợt quay số nằm

trong thời gian khuyến mại tương ứng.

 Trong đợt quay thứ 2, mã dự thưởng tham gia quay số đã trúng giải tháng sẽ

không được tham gia quay số giải đặc biệt.

7.2. Thời gian, cách thức phát hành bằng chứng xác định trúng thưởng

a) Cách thức phát hành bằng chứng xác định trúng thưởng

 Đối với các khách hàng nhận tiền qua hình thức tại nhà: Mã dự thưởng của

khách hàng là dãy số được thể hiện trên Phiếu nhận tiền khách hàng được nhận

khi nhận tiền thành công.

 Đối với các khách hàng nhận tiền qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản: Mã

dự thưởng là dãy số được ghi nhận trên nội dung diễn giải trong lệnh chuyển tiền

vào tài khoản của khách hàng.

 Đối với các khách hàng nhận tiền qua hình thức tại quầy: Mã số dự thưởng được

thể hiện trên tin nhắn mà Sacombank-SBR gửi đến điện thoại khách hàng để

thông báo về việc nhận tiền của khách hàng bằng đầu số điện thoạ i của



Sacombank-SBR:

 Khi giao dịch nhận tiền được xử lý hoặc chi trả thành công được thể hiện trên hệ

thống Sacombank-SBR, khách hàng được hệ thống Sacombank-SBR tự động

ghi nhận mã số dự thưởng để tham dự các đợt quay số của CTKM.

b) Thời gian phát hành

Đợt
Thời gian khách hàng có phát sinh

giao dịch nhận tiền thành công

Thời gian mã dự thưởng được phát hành

1 01/12/2021-31/12/2021 Từ 01/12/2021 đến hết ngày 31/12/2021

2 01/01/2022 -10/3/2022 Từ 01/01/2022 đến hết ngày 10/3/2022

c) Hình thức quay số

Sacombank-SBR thực hiện quay số trực tiếp có sự tham gia của các Đại diện ban

ngành theo qui định pháp luật, khách hàng tại địa điểm được nêu tại Mục 8.4.

7.3. Cách xác định mã dự thưởng

- Mã dự thưởng là mã giao dịch nhận tiền của chính khách hàng được hệ thống

Sacombank-SBR tự động ghi nhận, bao gồm một dãy 20 ký tự (tính từ trái sang

phải) bao gồm chữ và số, bắt đầu bằng ký tự “MDT”. Mã dự thưởng này là duy nhất

tương ứng với 01 lần giao dịch nhận tiền thành công trong thời gian khuyến mại của

chương trình của chính khách hàng. Trong thời gian tối đa 03 ngày làm việc kể từ

ngày hệ thống Sacombank-SBR xử lý hoặc chi trả thành công tương ứng với từng

hình thức chi trả mà khách hàng không nhận được/ không biết mã dự thưởng, khách

hàng liên hệ ngay vớ i Sacombank-SBR để biế t nhận, biết thông tin về mã dự

thưởng.

- Mã dự thưởng của khách được tham dự quay số phải nằm trong khoảng thời gian

giao dịch hợp lệ và nằm trong thời gian khuyến mại của chương trình.

- Số lượng mã dự thưởng phát hành dựa trên số lượng giao dịch nhận tiền thành

công của khách hàng đủ điều kiện hợp lệ tham gia CTKM.



- Tổng số lượng mã dự thưởng tương đương với số lượng giao dịch nhận tiền thành

công của khách hàng đủ điều kiện hợp lệ được ghi nhận trên Hệ thống của

Sacombank –SBR trong thời gian khuyến mại của Chương trình.

- Không giới hạn số lượng mã dự thưởng trong mỗi đợt quay số.

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

- Buổi quay số được tổ chức tại trụ sở chính Lầu 6, Sacombank-SBR 278 Nam Kỳ

Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Hồ Chí Minh.

- Thời gian quay số:

Đợt
Thời gian khách hàng có phát sinh

giao dịch nhận tiền thành công

Thời gian mã dự thưởng

được phát hành
Thời gian quay số

1 01/12/2021-31/12/2021
Từ 01/12/2021 đến hết

ngày 31/12/2021
05/01/2022

2 01/01/2022-10/03/2022
Từ 01/01/2021 đến hết

ngày 10/03/2022
15/03/2022

- Hình thức quay số: quay số theo phần mềm quay số điện tử để lựa chọn ngẫu nhiên

khách hàng may mắn trúng thưởng.

- Số lượng giải thưởng từng đợt quay:

 Đợt 1: 30 giải tháng, mỗi giải là 01 Túi lộc vàng 24K (trọng lượng 01 chỉ vàng

SBJ).

 Đợt 2: 15 giải tháng, mỗi giải là 01 Túi lộc vàng 24K (trọng lượng 01 chỉ vàng

SBJ) và 01 giải đặc biệt là 01 Thần tài vàng ép vỉ 24K (trọng lượng 01 lượng

vàng SBJ). Thứ tự quay số như sau:

+ Lượt quay thứ nhất, quay số để tìm ra 15 khách hàng may mắn trúng 15 giải

tháng.

+ Lượt quay thứ hai, quay số để tìm ra khách hàng may mắn trúng giải đặc

biệt. Các mã số dự thưởng đã trúng giải tháng sẽ không được tham gia lượt

quay này.



- Mỗi lần quay số xác định một Mã số dự thưởng trúng giải theo giải thưởng của

CTKM.

- Khách hàng được tham dự quay số với nhiều mã dự thưởng trong cùng một đợt quay

số.

- Kết quả quay số được thông báo ngay trên website và fanpage chính thức của

Sacombank-SBR.

- Danh sách tổng hợp khách hàng trúng giải được cập nhật tại Website hoặc fanpage

chính thức của Sacombank-SBR.

7.5. Thông báo trúng thưởng

Kết quả trúng thưởng sẽ được Sacombank-SBR gọi điện thoại thông báo cho khách

hàng trúng thưởng trong vòng 10 ngày làm việc kể từ sau ngày quay số và niêm yết

trên website của Sacombank-SBR.

7.6. Quy định về trao, nhận giải thưởng

- Thời hạn kết thúc trao thưởng: tối đa 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian khuyến

mại.

- Địa điểm trao thưởng: Khách hàng có thể lựa chọn nhận thưởng tại một trong các địa

điểm như sau:

 Tại trụ sở chính của Sacombank-SBR lầu 6 số 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường

Võ Thị Sáu, Quận 3, Hồ Chí Minh;

 Chi nhánh/PGD Ngân hàng Sacombank trên phạm vi toàn quốc (Sacombank là

chủ sở hữu của Sacombank-SBR);

 Tạ i đ ịa chỉ nơi cư trú theo yêu cầu của khách hàng trúng thưởng khi được

Sacombank-SBR liên hệ thông báo trúng thưởng.

- Cách thức trao thưởng:

 Đối với việc lựa chọn nhận thưởng tại trụ sở chính của Sacombank-SBR hoặc

Chi nhánh/ PGD Sacombank, khách hàng đến trực tiếp để được nhận thưởng.



Khi đến nhận thưởng, Khách hàng trúng thưởng mang theo CMND

CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản chính) và mã số hồ sơ (mã số dự thưởng).

 Đối với hình thức lựa chọn nhận địa chỉ nơi cư trú theo yêu cầu của khách hàng:

Sacombank-SBR sẽ cử nhân sự đến trực tiếp trao cho khách hàng hoặc thông

qua Bưu điện. Khi nhận thưởng, Khách hàng phải cần xuất trình CMND/CCCD/

Hộ chiếu (bản chính) và mã dự thưởng

- Trách nhiệm của khách hàng trúng thưởng đối với chi phí phát sinh khi nhận thưởng,

thuế thu nhập không thường xuyên:

 Chi phí phát sinh: Khách hàng không chịu bất kỳ chi phí nào liên quan đến việc

nhận giải thưởng (trừ chi phí đi lại, ăn ở của chính Khách hàng)

 Thuế thu nhập không thường xuyên: Khách hàng có trách nhiệm nộp thuế thu

nhập không thường xuyên theo quy định của Cơ quan thuế. Sacombank-SBR sẽ hỗ

trợ khách hàng trúng thưởng đóng thuế thu nhập không thường xuyên sau khi thu

tiền thuế của Khách hàng trúng thưởng.

8. Trách nhiệm công bố thông tin

- Sacombank-SBR sẽ thông báo đầy đủ và chi tiết thể lệ CTKM này trên website của

Sacombank-SBR t ạ i https://sacombank-sbr.com.vn hoặ c fanpage: Sacombank-SBR -

Home | Facebook và tại trụ sở chính của Sacombank-SBR.

- Sacombank-SBR có trách nhiệm công bố kết quả thực hiện CTKM này trên website của

Sacombank-SBR tạ i https://sacombank-sbr.com.vn hoặc Fanpage: Sacombank-SBR -

Home | Facebook

9. Các quy định khác

- Sacombank-SBR được phép 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.

- Khách hàng phải thực hiện nghĩa vụ đóng thuế thu nhập không thường xuyên và loại

Thuể phát sinh theo mức quy định của Nhà nước căn cứ vào giá trị giải thưởng (nếu có)

trước khi nhận thưởng.

https://sacombank-sbr.com.vn
https://www.facebook.com/sacombanksbrfanpage
https://www.facebook.com/sacombanksbrfanpage
https://sacombank-sbr.com.vn
https://www.facebook.com/sacombanksbrfanpage
https://www.facebook.com/sacombanksbrfanpage


- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến CTKM này, Sacombank-SBR có trách

nhiệm trực tiếp giải quyết, nếu không thỏa thuận được tranh chấp sẽ được xử lý theo

quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

- Sacombank-SBR được miễn trách nhiệm đối với các trường hợp bất khả kháng, hoặc sự

cố hệ thống nếu có xảy ra trong thời gian diễn ra chương trình làm cho các giao dịch

khách hàng sai lệch hoặc trong trường hợp Sacombank-SBR đã phát hành bằng chứng

xác định trúng thưởng đi kèm với dịch vụ của Sacombank –SBR đến khách hàng theo

các cách thức đã nêu, nhưng vì các lý do khách quan hoặc các nguyên nhân xuất phát

từ chính khách hàng mà khách hàng không nhận, biết được thông tin về Mã dự thưởng

tham gia chương trình khuyến mại hoặc Sacombank-SBR không thể liên lạc để thông

báo trao giải thưởng.

- Đối với những giả i thưởng không có người trúng thưởng, Sacombank-SBR có trách

nhiệm trích nộp 50% giá trị của giải thưởng đã công bố vào ngân sách nhà nước theo

quy định tại khoản 4 Điều 96 Luật Thương mại.

- Bằng việc tham gia chương trình này, khách hàng chấp nhận tất cả các Điều khoản và

Điều kiện của chương trình được liệt kê trong Thể lệ này.


