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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI  

 “GỬI TIỀN TRỰC TUYẾN – TRÚNG QUÀ NHƯ Ý  

1. Tên chương trình khuyến mại: GỬI TIỀN TRỰC TUYẾN – TRÚNG QUÀ NHƯ Ý 

2. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 29/04/2020 đến hết ngày 27/07/ 2020 

3. Hàng hóa dịch vụ khuyến mại: Là sản phẩm tiền gửi/ tiết kiệm trực tuyến được chào 

bán qua kênh Ngân hàng số của Nam A Bank  

4. Khách hàng của chương trình khuyến mại: Khách hàng Cá nhân gửi tiết kiệm trực 

tuyến (không áp dụng cho cán bộ nhân viên Nam A Bank). 

5. Cơ cấu quà tặng: 

a. Đối với Giải thưởng dành cho khách hàng lần đầu tiên gửi tiết kiệm trực tuyến 

Nội dung giải thưởng (chi 

tiết nội dung) 
Trị giá giải thưởng (VNĐ) 

 

Tổng số giải 

Thành tiền 

(VNĐ) 

Khách hàng lần đầu tiên 

thực hiện gửi tiền tiết kiệm 

trực tuyến  

100.000 3.000 
300.000.000 

(1) 

b. Đối với Giải thưởng Tháng 

Cơ cấu giải thưởng 

Nội dung giải 

thưởng (chi 

tiết nội dung) 

Trị giá 

giải 

thưởng 

(VNĐ) 

Số giải 
Tổng số 

giải 

Thành tiền 

(VNĐ) 

Đối với kì hạn dưới 6 tháng 

Khách hàng có số 

dư cao nhất tháng 

Tai nghe 

Airpod 2 hộp 

sạc dây 

4.990.000 
1 giải / 

tháng 
3 14.970.000 

Top 10 khách hàng 

có số dư cao kế tiếp 

trong tháng 

 

Loa di động 

SONY SRS-

XB12 

1.290.000 
10 giải / 

tháng 
30 38.700.000 

Đối với kì hạn từ 6 tháng trở lên 

Khách hàng có số 

dư cao nhất tháng 

Apple Watch 

S5 GPS + 

Cellular, 40mm 

viền nhôm dây 

14.990.000 
1 giải/ 

tháng 
3 44.970.000 

Top 10 khách hàng 

có số dư cao kế tiếp 

trong tháng 

Loa Bluetooth 

JBL Flip 3 
1.480.000 

10 giải / 

tháng 
30 44.400.000 

TỔNG CHI PHÍ GIẢI THƯỞNG CUỐI CHƯƠNG TRÌNH (2) 66 143.040.000 

TỔNG (1) + (2)   443.040.000 
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Ghi chú: Giải thưởng hiện vật không quy đổi thành tiền mặt. Trị giá giải thưởng chưa bao gồm 

VAT, giá chỉ mang tính khảo sát, giá trị thực tế sẽ tùy tình hình thực tế tại thời điểm trao giải. 

Trong trường hợp, giải thưởng không còn hàng, ngân hàng sẽ quy đổi món hàng có giá trị 

tương đương 

6. Tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: 443.040.000 đồng (Bốn trăm bốn 

mươi ba triệu bốn mươi ngàn đồng), đã bao gồm VAT. 

7. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại:  

a. Giải thưởng dành cho khách hàng lần đầu gửi tiết kiệm trực tuyến 

- Khách hàng lần đầu tiên thực hiện mở sổ tiết kiệm trực tuyến với số tiền tối thiểu là 5 triệu 

đồng sẽ được tặng ngay Evoucher Shopee trị giá 100 ngàn đồng. 

b. Giải thưởng hàng tháng (áp dụng cho tất cả khách hàng mới và tái tục có tổng số dư tiền 

gửi tối thiểu 50 triệu đồng/tháng) 

+ Đối với khách hàng gửi kì hạn dưới 6 tháng 

• 01 giải: Khách hàng có số dư mở mới nhiều nhất trong tháng sẽ nhận được Tai nghe 

Airpods.  

• 10 giải: Khách hàng có số dư cao tiếp theo sẽ nhận được Loa di động SONY SRS-

XB12 

+ Đối với khách hàng gửi kì hạn từ 6 tháng trở lên 

• 01 giải: Khách hàng có số dư mở mới nhiều nhất trong tháng sẽ được nhận được 

Apple Watch S5 GPS + Cellular, 40mm viền nhôm dây. 

• 10 giải: khách hàng có số dư cao tiếp theo sẽ nhận được Loa Bluetooth JBL Flip 3. 

- Mỗi khách hàng chỉ được nhận 1 giải thưởng tháng nếu cùng lúc trúng thưởng cả 2 kì hạn 

dưới 6 tháng và từ 6 tháng trở lên, khách hàng sẽ được ưu tiên trúng giải có giá trị cao hơn 

- Mỗi Khách hàng chỉ được nhận thưởng 1 lần/ giải và nhận tối đa 1 Giải thưởng dành cho 

khách hàng thực hiện mới và 1 Giải thưởng Tháng trong suốt thời gian triển khai chương 

trình khuyến mãi. 

8. Lãi suất tham gia chương trình: 

- Áp dụng theo biểu lãi suất huy động niêm yết của Nam A Bank trong thời gian diễn ra 

chương trình. Biểu lãi suất này có thể thay đổi từng thời kỳ nhưng Ngân hàng TMCP Nam Á 

đảm bảo thực hiện đúng quy định lãi suất niêm yết và chi phí khuyến mãi theo trần lãi suất 

của Ngân hàng Nhà nước. Khi có thay đổi lãi suất của chương trình này Ngân hàng TMCP 

Nam Á sẽ công bố biểu lãi suất mới trên website http://www.namabank.com.vn. 

9. Thời gian chốt chương trình dự thưởng tính từ thời điểm triển khai chương trình 

- Đối với Giải thưởng dành cho khách hàng mới: hệ thống sẽ chốt số liệu từ 0h:00:00 đến 

23h:59:59 cùng ngày. 

- Đối với Giải thưởng Tháng, hệ thống sẽ chốt số liệu vào cuối mỗi tháng. Thời gian chi tiết 

như sau: 

- Kỳ 1: Từ 00h00:00 ngày 29/04/2020 đến 23h59:59 ngày 28/05/2020. 

- Kỳ 2: Từ 00h00:00 ngày 29/05/2020 đến 23h59:59 ngày 27/06/2020. 

- Kỳ 3: Từ 00h00:00 ngày 28/06/2020 đến 23h59:59 ngày 27/07/2020. 

http://www.namabank.com.vn/
http://www.namabank.com.vn/
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10. Thời gian ghi nhận khách hàng tham gia chương trình  

- Thời gian ghi nhận bắt đầu từ 00h00:00 ngày 29/04/2020 đến 23h59:59 của ngày 

27/07/2020 

11. Thời gian trao thưởng dự kiến: 

- Giải thưởng dành cho Khách hàng thực hiện mới sẽ được gửi tin nhắn cho Khách hàng trúng 

giải vào ngày liền kề sau đó. Đối với các trường hợp rơi vào ngày nghĩ, ngày lễ, giải thưởng 

sẽ trao vào ngày làm việc tiếp theo 

- Giải thưởng hàng Tháng sẽ được trao cho khách hàng chậm nhất vào ngày 15 của tháng liền 

kề  

- Kết quả trúng thưởng sẽ được đăng tải lên website của Nam A Bank hoặc trên các phương 

tiện thông tin đại chúng.  

Sau khi xác định Khách hàng trúng thưởng, Nam A Bank sẽ liên lạc với Khách hàng để thông 

báo trúng thưởng, thời gian, địa điểm, thủ tục để nhận thưởng 

12. Địa điểm, thủ tục trao/nhận thưởng: 

- Danh sách khách hàng trúng thưởng sẽ được công bố trên website chính thức của Nam A 

Bank www.namabank.com.vn và gửi tới email đăng ký dịch vụ eBanking của Khách hàng 

trên toàn hệ thống Nam A Bank sau khi kết thúc chương trình 5 ngày. 

- Địa điểm trao thưởng cho các giải thưởng: 

o Tại ĐVKD có khách hàng trúng thưởng. 

o Khi đến nhận thưởng, Khách hàng trúng thưởng cần xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc 

hộ chiếu còn hiệu lực phù hợp với các giấy tờ/ hồ sơ định danh lưu tại Ngân hàng. 

o Trong trường hợp Khách hàng ủy quyền cho người khác nhận giải thưởng, người nhận 

thay sẽ phải xuất trình bản gốc Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của mình, bản sao có 

công chứng giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người trúng thưởng và bản gốc 

giấy ủy quyền hợp lệ có công chứng/ chứng thực theo quy định của Pháp luật. 

Ký đúng chữ ký vào “Biên bản giao nhận giải thưởng” theo chữ ký mẫu đã lưu tại ngân 

hàng. Trường hợp ủy quyền thì chữ ký của người ủy quyền phải đúng với chữ ký trên giấy 

ủy quyền. 

13. Quy định chung 

- Đối với giải thưởng dành cho khách hàng thực hiện mới: mỗi khách hàng chỉ được nhận 1 lần 

/giải trong suốt thời gian diễn ra chương trình khuyến mãi. 

- Đối với giải thưởng Tháng: tất cả các khách hàng sẽ được nhận tối đa 1 lần/ giải trong suốt 

thời gian triển khai chương trình khuyến mãi. 

- Trong trường hợp khách hàng có cùng số dư thì hệ thống ưu tiên chọn khách hàng tham gia 

gửi tiền với kỳ hạn dài hơn. 

- Khách hàng cần số dư tiền gửi tối thiểu 50 triệu đồng/tháng để được tham gia Giải thưởng 

Tháng. 

- Khách hàng trúng giải thưởng Tháng thì mặc định đồng ý việc phong tỏa sổ tiết kiệm trực 

tuyến có số dư cao nhất đã tham gia chương trình. Các trường hợp ngoại lệ khác sẽ do Giám 

đốc Khối kinh Doanh quyết định. 

- Một khách hàng (CIF) tham gia gửi tiền tiết kiệm trực tuyến không được đồng thời tham gia 

các chương trình khuyến mại/ưu đãi khác khi tham gia chương tình khuyến mại này. 

http://www.namabank.com.vn/
http://www.namabank.com.vn/
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- Các quy định khác được thực hiện theo quy định hiện hành của Nam A Bank và các quy định 

của Cơ quan nhà nước. 

- Nam A Bank có quyền sử dụng thông tin và hình ảnh của Khách hàng hưởng ưu đãi chương 

trình để phục vụ cho việc quảng cáo hình ảnh, sản phẩm, dịch vụ của Nam A Bank và báo cáo 

với các cơ quan ban ngành có liên quan. 

- Tên của các thương nhân cùng thực hiện, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể của 

từng thương nhân tham gia thực hiện trong chương trình (Trường hợp nhiều thương nhân 

cùng phối hợp thực hiện chương trình khuyến mại hoặc thương nhân kinh doanh dịch vụ 

khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa 

thuận (văn bản thỏa thuận/hợp đồng gửi kèm)): không có. 

- Thời hạn cuối cùng Nam A Bank có trách nhiệm trao thưởng cho khách hàng là 30 ngày kể từ 

ngày công bố danh sách trúng giải. Nếu sau 30 ngày Khách hàng không nhận giải thì Nam A 

Bank sẽ thực hiện đúng theo quy định của Sở Công Thương. 

- Khách hàng trúng thưởng phải chịu chi phí đi lại cho việc nhận thưởng của mình. 

- Khách hàng trúng thưởng phải nộp thuế thu nhập không thường xuyên (nếu có) theo quy định 

của Pháp luật hiện hành. 

- Nam A Bank hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc quản lý khâu in ấn, phát hành bằng 

chứng xác định trúng thưởng trong chương trình khuyến mại, Việc tổ chức chương trình 

khuyến mại phải đảm bảo tính công bằng, minh bạch và khách quan. 

- Nam A Bank có quyền thay đổi nội dung của thể lệ chương trình khuyến mại; 

- Trong trường hợp có tranh chấp, khiếu nại liên quan đến chương trình này, Nam A Bank có 

trách nhiệm phối hợp với khách hàng để giải quyết theo đúng quy định tại Thể lệ này và các 

quy định khác có liên quan, nếu không thỏa thuận được sẽ xử lý theo quy định của pháp luật 

hiện hành. 

 

 


