
 

 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH 

“CÙNG JCB SĂN DEAL XỊN – VI VU NHẬT BẢN” 

1. Đối tượng chương trình: 

- Khách hàng cá nhân là Chủ thẻ chính thẻ tín dụng Nam A Bank JCB mở mới 

thẻ lần đầu và thẻ được phát hành từ ngày 25/06/2019 đến ngày 25/09/2019. 

- Không áp dụng cho: thẻ tín dụng dành cho Khách hàng pháp nhân/ doanh 

nghiệp, thẻ tín dụng CBNV Nam A Bank, thẻ tín dụng cho người thân của CBNV 

Nam A Bank, thẻ phụ, thẻ Cash Card, thẻ gia hạn và thẻ cấp lại. 

 Lưu ý: 

 Ngày phát hành thẻ: là ngày thẻ được phát hành ghi nhận trên hệ thống 

Nam A Bank. 

 Mở mới thẻ lần đầu: Khách hàng chưa từng mở thẻ tín dụng tại Nam A 

Bank. 

2. Thời gian khuyến mãi: Từ 25/06/2019 đến 25/09/2019. 

3. Cơ cấu giải thưởng: 

Cơ cấu giải thưởng 
Nội dung giải 

thưởng 

Trị giá giải 

thưởng (VNĐ) 
Số giải 

Thành tiền 

(VNĐ) 

GIẢI ĐẶC BIỆT 
Voucher du lịch 

Nhật Bản Vietravel 
50,000,000 01 50,000,000 

GIẢI MAY MẮN 
Voucher du lịch 

Vietravel 
5,000,000 03 15,000,000 

Tổng cộng 04 65,000,000 

- Giải thưởng hiện vật không được quy đổi thành tiền mặt. 

- Điều kiện sử dụng Voucher du lịch Vietravel: 

+ Giải Đặc biệt: Voucher được sử dụng để thanh toán bất kỳ tour du lịch Nhật 

Bản được cung cấp bởi Vietravel. Thời hạn sử dụng Voucher: 30/09/2020. 

+ Giải May mắn: Voucher được sử dụng để thanh toán bất kỳ tour du lịch 

trong nước hoặc nước ngoài được cung cấp bởi Vietravel. Thời hạn sử 

dụng Voucher: 30/03/2020. 

 



+ Trong trường hợp Khách hàng mua dịch vụ có giá trị cao hơn giá trị của 

Voucher, Khách hàng đóng thêm phần chênh lệch. Nếu giá trị dịch vụ thấp 

hơn, Khách hàng sẽ không được hoàn lại số tiền dư. 

+ Khách hàng có thể sử dụng Voucher tại tất cả Văn phòng giao dịch, Chi 

nhánh của Công ty du lịch Vietravel trên toàn quốc. 

- Tổng giá trị giải thưởng của chương trình khuyến mại: 65,000,000 VNĐ. 

4. Nội dung chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại: 

4.1. Điều kiện, cách thức, thủ tục cụ thể Khách hàng phải thực hiện để được tham 

gia chương trình khuyến mại: 

- Với mỗi giao dịch hợp lệ tối thiểu 100,000 VNĐ, Khách hàng sẽ được cấp 01 Mã 

số dự thưởng (MSDT) tham gia chương trình quay số trúng thưởng.  

- Mỗi Khách hàng (CIF) được áp dụng tối đa 10 MSDT.  

- Khách hàng có bao nhiêu giao dịch hợp lệ sớm nhất thỏa mãn điều kiện thì 

MSDT của Khách hàng sẽ được xuất hiện bấy nhiêu lần trong kho số quay 

thưởng. Mỗi Khách hàng (CIF) chỉ được áp dụng tối đa 10 MSDT trong toàn bộ 

chương trình.  

- Trước khi diễn ra chương trình quay số, Nam A Bank sẽ tiến hành kiểm tra lại 

tính hợp lệ của các MSDT. Trong trường hợp Chủ thẻ yêu cầu hủy/ đóng tài 

khoản thẻ tín dụng trong thời gian chương trình thì MSDT sẽ tự động bị hủy.  

- Một Khách hàng tham gia chương trình quay số dự thưởng với nhiều MSDT và 

nhận nhiều giải thưởng với các MSDT khác nhau. 01 MSDT chỉ được trúng 

thưởng 01 lần cho 01 giải thưởng duy nhất.  

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

hàng trúng thưởng kế tiếp. Trường hợp kết quả được xác định trùng với MSDT 

đã trúng thưởng thì Nam A Bank sẽ tổ chức quay lại cho đến khi kết quả trúng 

thưởng hợp lệ. 

- Khách hàng có trách nhiệm lưu giữ lại tin nhắn SMS có MSDT để xuất trình 

trong trường hợp Nam A Bank yêu cầu. 

 Lưu ý: 

- Giao dịch hợp lệ là giao dịch: 

(a) Có giá trị tối thiểu 100,000 VNĐ. 

(b) Thanh toán tại điểm chấp nhận thẻ (POS/ mPOS) hoặc thanh toán trực 

tuyến trên mạng. 

(c) Được thực hiện thành công trong thời gian khuyến mãi từ ngày 25/06/2019 

đến 25/09/2019. 



- Đối với những giao dịch rút tiền mặt hoặc tương đương rút tiền mặt sẽ không 

được tính là giao dịch hợp lệ. 

- Các giao dịch bị hủy hoặc được trả lại trong hoặc sau thời gian triển khai 

chương trình sẽ không được tính là giao dịch hợp lệ.  

- Chủ thẻ có tài khoản hợp lệ, thẻ không bị hủy, thẻ không trong tình trạng gian 

lận. 

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

- MSDT là số Mã giao dịch (bao gồm 8 chữ số) được Nam A Bank gửi qua tin 

nhắn SMS ngay khi giao dịch được thực hiện thành công. 

- MSDT phát sinh trên hệ thống ghi nhận hợp lệ trong chương trình là MSDT phát 

sinh từ 00h00:00 ngày 25/06/2019 đến 23h59:59 ngày 25/09/2019. 

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

- Bằng chứng xác định trúng thưởng là MSDT: chính là số Mã giao dịch (bao gồm 

8 chữ số) được Nam A Bank gửi qua tin nhắn SMS ngay khi giao dịch được thực 

hiện thành công. 

 Ví dụ: The 6789 giao dich 500,000VND tai ABC luc 15:23:50 15/06/2019. 

Ma GD: 12345678. So du kha dung: 25,552,399VND.  

 Như vậy, MSDT của Quý khách trong giao dịch này là 12345678. 

- MSDT là số Mã giao dịch do hệ thống cấp tự động, ngẫu nhiên và sẽ được gửi 

SMS qua số điện thoại của khách hàng đăng ký trên hệ thống Nam A Bank. 

Tổng số MSDT tối đa cho toàn chương trình là 99,999,999 mã số. 

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

- Thời gian quay số dự kiến: Ngày 25/10/2019.  

- Địa điểm quay thưởng: Hội sở Nam A Bank (201 – 203 CMT8, Phường 4, Quận 

3, TP.HCM). 

- Lễ quay số trúng thưởng sẽ được tổ chức dưới sự chứng kiến đại diện Khách 

hàng tham gia chương trình khuyến mãi, đại diện Nam A Bank và đại diện Sở 

Công thương TP.HCM. 

- Khách hàng trúng thưởng sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên bằng phần mềm quay 

số điện tử. 

- Mã số trúng thưởng sẽ được xác định theo thứ tự tương ứng với các giải thưởng 

như sau: 03 giải May mắn, 01 giải Đặc biệt. 



- Kết quả buổi quay số điện tử trúng thưởng của chương trình sẽ được lập thành 

biên bản và có chữ ký xác nhận của các bên chứng kiến và sẽ được đăng tải 

lên website của Nam A Bank hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng.  

4.5. Thông báo trúng thưởng: 

- Sau khi xác định Khách hàng trúng thưởng, Nam A Bank sẽ liên hệ với Khách 

hàng qua Điện thoại/ Email trong vòng 03 ngày làm việc để thông báo trúng 

thưởng, thời gian, địa điểm, thủ tục để nhận thưởng.  

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

- Địa điểm trao thưởng: Tại Đơn vị kinh doanh có Khách hàng trúng thưởng.  

- Thủ tục nhận thưởng: 

+ Khi đến nhận thưởng, Khách hàng trúng thưởng cần xuất trình Giấy tờ tùy 

thân còn hiệu lực phù hợp với các thông tin lưu trên hệ thống Nam A Bank. Ký 

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

ngân hàng.  

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

người nhận thay sẽ phải xuất trình bản gốc Giấy tờ tùy thân 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. Trường hợp ủy quyền thì chữ ký của người ủy quyền phải 

đúng với chữ ký trên giấy ủy quyền. 

- Thời hạn cuối cùng Nam A Bank có trách nhiệm trao thưởng cho Khách hàng 

là trong vòng 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian khuyến mại. 

 


