
1 

 

 

    
 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI  

“TƯNG BỪNG KHAI TRƯƠNG – ĐÓN ƯU ĐÃI LỚN”  

1. Tên chương trình khuyến mại: “Tưng bừng khai trương – Đón ưu đãi lớn” 

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:  

- Tất cả các sản phẩm tiền gửi, tiết kiệm VND tại quầy kỳ hạn từ 01 tháng trở lên. 

- Giao dịch giải ngân tiền vay. (Không áp dụng đối với khoản vay phát sinh theo Quy định 

cấp tín dụng đối với Khách hàng cá nhân có Tài sản bảo đảm là Giấy tờ có giá) 

- Thẻ Tín dụng Nam A Bank. (JCB/Master Card). 

- Gói Combo/Gói Tài khoản tối ưu. 

3. Thời gian khuyến mại:   

- Đối với CN Bình Thuận, CN Nghệ An, CN Đồng Tháp: Từ ngày 01/08/2020 đến 

01/02/2021. 

- Đối với CN Bạc Liêu, CN Thừa Thiên Huế: Trong vòng 06 tháng kể từ ngày ĐVKD 

chính thức hoạt động hoặc kể từ ngày ĐVKD chính thức hoạt động. 

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

5. Địa bàn khuyến mại: Ngân hàng TMCP Nam Á chi nhánh Bình Thuận, Nghệ An, Đồng 

Tháp, Bạc Liêu và Thừa Thiên Huế.  

6. Khách hàng của chương trình khuyến mại: Khách hàng Cá nhân giao dịch tại Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Nam Á tại các Chi nhánh Bình Thuận, Nghệ An, Đồng Tháp, 

Bạc Liêu và Thừa Thiên Huế thỏa điều kiện tham gia của chương trình khuyến mại 

(CTKM). Lưu ý: Cán bộ nhân viên Nam A Bank không được tham gia chương trình. 

7. Cơ cấu giải thưởng: 

Giải thưởng 
Nội dung giải 

thưởng (*) 
Số lượng giải 

Giải nhất Xe máy 1 

Giải nhì Tivi 2 

Giải ba Điện thoại 5 

Giải khuyến 

khích 

Sổ tiết kiệm trị 

giá 1.000.000đ 
10 

(*) Loại quà tặng cụ thể theo từng ĐVKD 

Lưu ý: Giải thưởng không được quy đổi thành tiền mặt.   
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8. Nội dung chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại: 

8.1. Điều kiện, cách thức, thủ tục cụ thể khách hàng phải thực hiện để được tham gia 

chương trình khuyến mại: 

- Khách hàng thực hiện một trong các giao dịch sau đây sẽ được cấp Mã số dự 

thưởng (MSDT) tham gia quay số trúng thưởng cuối chương trình, cụ thể như sau: 

STT Loại giao dịch  Số lượng MSDT 

1 Giao dịch mở mới/tái 

tục Sổ tiết kiệm 

(STK)/ Hợp đồng 

tiền gửi (HĐTG) 

Công thức tính số lượng MSDT: 

 

 

 

Lưu ý: STK/HĐTG tham gia chương trình này không được 

đồng thời áp dụng ưu đãi từ chương trình/chính sách ưu đãi 

tiền gửi khác (ngoại trừ các chính sách/ưu đãi có quy định cụ 

thể theo từng thời kỳ của Nam A Bank).  

Số lượng 

MSDT 
= 

Số tiền gửi * kỳ hạn gửi  

20,000,000  

2 Giải ngân tiền vay 

Công thức tính số lượng MSDT:  

 

 

 

Số tiền giải ngân xét trên từng Giấy nhận nợ (GNN). 

Lưu ý: GNN tham gia chương trình này không được đồng 

thời áp dụng ưu đãi từ chương trình/chính sách ưu đãi tiền 

vay khác (ngoại trừ các chính sách/ưu đãi có quy định cụ thể 

theo từng thời kỳ của Nam A Bank). 

Số lượng 

MSDT 
= 

Số tiền giải ngân  

200.000.000  

3 
Mở thẻ tín dụng phát 

hành mới (thẻ chính) 

03 MSDT/Thẻ 

Thẻ tín dụng phát hành lần đầu và phải có phát sinh giao 

dịch tối thiểu 500,000đ trong thời gian diễn ra chương trình. 

Chỉ ghi nhận 01 lần/KH trong suốt thời gian diễn ra CTKM. 

4 

Đăng ký lần đầu gói 

Combo/Gói Tài 

khoản tối ưu và kích 

hoạt thành công 

Open Banking 

02 MSDT 

Chỉ ghi nhận 01 lần/KH trong suốt thời gian diễn ra CTKM. 

- Hình thức quay số: quay số điện tử. 
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- Cách tính MSDT áp dụng quy tắc làm tròn xuống (chỉ lấy phần nguyên, không lấy phần 

thập phân). 

- Đối với giao dịch mở mới/tái tục STK/HĐTG/GNN: 

+ Số lượng MSDT được tính trên từng STK/HĐTG/GNN, không được cộng dồn số tiền 

của nhiều STK/HĐTG/GNN để nhận MSDT. 

+ Đối với sản phẩm tiền gửi tiết kiệm có tính năng gửi thêm (Tiết kiệm Hưng Thịnh,…) 

số lượng MSDT chỉ tính trên số tiền gửi lần đầu tiên mở sổ, không tính trên số tiền nộp 

thêm vào sổ. 

- Trước thời điểm quay số, hệ thống sẽ kiểm tra MSDT đã cấp cho KH và tự động hủy 

trong các trường hợp sau: 

+ STK/HĐTG tham gia chương trình phát sinh rút vốn trước hạn.  

+ GNN tham gia chương trình phát sinh tất toán trước hạn và/hoặc phát sinh nợ quá 

hạn. 

+ Thẻ tín dụng không phát sinh giao dịch theo quy định, hủy thẻ hoặc thẻ tín dụng 

phát hành không đúng theo quy định chương trình. (đối với MSDT phát sinh từ giao 

dịch Mở thẻ tín dụng).  

+ Hủy Gói Combo/Gói Tài khoản tối ưu hoặc chưa kích hoạt Open Banking (đối với 

MSDT phát sinh từ giao dịch đăng ký lần đầu Gói Combo/Gói Tài khoản tối ưu). 

+ Và các trường hợp khác không đúng theo quy định chương trình (nếu có). 

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

- MSDT là mã số do hệ thống cấp tự động và in trên Phiếu dự thưởng của chương trình 

khuyến mại: MSDT được phát sinh trên hệ thống ngay lập tức và sẽ được in trên Phiếu 

tham gia CTKM  khi khách hàng hoàn tất giao dịch của CTKM. 

- MSDT đã được trúng giải thưởng quay số không được tham gia vào các lần quay xác 

định khách hàng trúng thưởng kế tiếp. 

8.3. Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng: 

- Tổng MSDT phát hành trong chương trình tối đa 999999 mã số, từ 000001 đến 999999. 

Hệ thống tự động cấp ngẫu nhiên theo thời gian ghi nhận trên hệ thống khi khách hàng 

tham gia chương trình. 

- Phiếu tham gia chương trình có MSDT trúng thưởng hợp lệ phải còn nguyên vẹn, 

không bị rách, không tẩy xóa, không chắp vá, thông tin, đầy đủ, rõ ràng. 

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

- Cách thức xác định trúng thưởng: Tổ chức 01 buổi quay số bằng phần mềm điện tử để 

xác định ngẫu nhiên khách hàng trúng thưởng. 

- Lễ quay số xác định trúng thưởng do Nam A Bank tổ chức có sự chứng kiến của đại 

diện cơ quan quản lý nhà nước về Thương mại, đại diện Nam A Bank, đại diện Khách 

hàng và các cơ quan báo chí.  
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- Mã số trúng thưởng sẽ xác định theo thứ tự tương ứng với các giải thưởng trong đợt 

quay số như sau: 10 giải khuyến khích, 5 giải ba, 2 giải nhì, 1 giải nhất. 

- Một khách hàng được tham dự với nhiều MSDT và nhận nhiều giải thưởng với các 

MSDT khác nhau. 01 MSDT chỉ được trúng 01 giải thưởng quay số cuối chương trình. 

- MSDT đã trúng giải không được tham gia vào các lần quay xác định khách hàng trúng 

thưởng kế tiếp. 

- Dữ liệu quay số điện tử vào cuối chương trình là toàn bộ số MSDT hợp lệ của Khách 

hàng tham gia CTKM trong khoảng thời gian diễn ra chương trình.  

- Kết quả buổi lễ quay số xác định trúng thưởng sẽ được lập thành văn bản và có chữ ký 

xác nhận của các bên chứng kiến và sau 7 ngày sẽ được đăng tải lên website của Nam 

A Bank hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

8.5. Thông báo trúng thưởng: 

- Trong vòng 03 ngày kể từ ngày quay số xác định trúng thưởng, Nam A Bank sẽ gọi 

điện trực tiếp và gửi thư mời bảo đảm thông báo cho Khách hàng trúng thưởng về thời 

gian và địa điểm nhận thưởng theo số điện thoại, địa chỉ Khách hàng đã đăng ký. 

8.6. Thời gian, địa điểm, cách thức và thủ tục trao thưởng: 

- Địa điểm nhận thưởng: Tại Nam A Bank Chi nhánh Khách hàng tham gia giao dịch.  

- Thủ tục nhận thưởng: Khách hàng xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công 

dân/Hộ chiếu còn hiệu lực và Phiếu tham gia CTKM có mã số dự thưởng (nếu có). Sau 

khi đối chiếu thông tin chính xác, Nam A Bank thực hiện trao thưởng cho Khách hàng. 

- Trường hợp Khách hàng không thể đến nhận thưởng vì lý do cá nhân thì có thể ủy 

quyền được công chứng, chứng thực bởi cơ quan chức năng có thẩm quyền, với đầy đủ 

thông tin của người ủy quyền và người được ủy quyền, người được ủy quyền phải xuất 

trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu còn hiệu lực kèm Phiếu tham 

gia CTKM có mã số trúng thưởng hợp lệ (nếu có). 

- Thời hạn cuối cùng Nam A Bank trao giải thưởng cho Khách hàng là ngày thứ 45 kể 

từ ngày kết thúc CTKM. Quá thời gian này, Khách hàng trúng thưởng không liên hệ 

với Nam A Bank để nhận giải, kể cả trường hợp người trúng thưởng không thể đến 

nhận giải thưởng vì lý do cá nhân thì được coi như Khách hàng từ chối nhận giải 

thưởng và giải thưởng đó xem như không có người trúng thưởng, được Nam A Bank 

trích nộp giá trị vào Ngân sách nhà nước theo quy định. 

9. Đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến chương trình 

khuyến mại: 

-    Mọi thắc mắc khách hàng có liên quan đến chương trình khuyến mại, khách hàng liên hệ 

các địa điểm giao dịch của Nam A Bank – Chi nhánh gần nhất hoặc liên hệ hotline 1900 6679.  

10. Trách nhiệm công bố thông tin: 

- Nam A Bank có trách nhiệm thông báo công khai chi tiết nội dung của thể lệ chương trình 

khuyến mại và thông báo cho khách hàng khi tham gia chương trình khuyến mại. 
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- Kết quả thực hiện chương trình khuyến mại sẽ được thông báo trên website 

www.namabank.com.vn và thông báo tại các điểm giao dịch của Nam A Bank. 

11. Các Quy định khác: 

- Quy định về rút vốn/trả nợ trước hạn: 

+ STK/HĐTG tham gia chương trình được rút vốn trước hạn theo quy định sản phẩm. 

Trường hợp khách hàng rút vốn trước hạn trước ngày quay số thực tế, Nam A Bank 

sẽ thu hồi lại MSDT và hủy MSDT đã cấp cho khách hàng. (bao gồm các giao dịch 

rút lãi sau khi đã đăng ký tham gia CTKM) 

+ GNN tham gia chương trình được tất toán trước hạn theo quy định sản phẩm. 

Trường hợp khách hàng tất toán trước hạn trước ngày quay số thực tế, Nam A Bank 

sẽ thu hồi lại MSDT và hủy MSDT đã cấp cho khách hàng. 

- STK/HĐTG tham gia chương trình được chuyển quyền sở hữu. Trường hợp STK/HĐTG 

phát sinh chuyển quyền sở hữu, hệ thống sẽ hủy MSDT và cấp lại MSDT mới cho 

STK/HĐTG được mở cho bên nhận chuyển quyền. 

- KH được tham gia đồng thời CTKM Ưu đãi vô cực. 

- Khách hàng trúng thưởng phải chịu hoàn toàn các chi phí liên quan đến việc nhận thưởng 

của mình, các khoản thuế, phí liên quan đến giải thưởng và nộp thuế TNCN theo quy định 

(nếu có). 

- Nam A Bank sử dụng hình ảnh và thông tin cá nhân của khách hàng trúng thưởng làm tư 

liệu truyền thông cho Ngân hàng (nếu khách hàng đồng ý). 

                                                                                                              

ĐẠI DIỆN NGÂN HÀNG TMCP NAM Á   

 
 

 

 

http://www.namabank.com.vn/

