
 

I. Khách hàng tham gia chương trình: 

Khách hàng là cá nhân người Việt Nam và người nước ngoài và là chủ sở hữu tài khoản tiền gửi có kỳ hạn 

VND trên ACB Online và có đăng ký tham gia chương trình khuyến mại 

II. Nội dung chương trình: 

1. Ưu Đãi lãi suất: 

a) Tài khoản áp dụng:  

 Tiền gửi Online: kỳ hạn 1T, 2T, 3T, 6T.  

b) Mức ưu đãi lãi suất như sau: 

Trong thời gian triển khai chương trình, khách hàng mở tài khoản tiền gửi Online kỳ hạn 1T, 2T, 

3T, 6T được hưởng lãi suất ưu đãi như sau: 

Kỳ hạn 

gửi 

(LCK) 

Mức gửi áp dụng lãi suất ưu đãi/ tài khoản 

< 200 

triệu 

Từ 200 

triệu – < 

500 triệu 

Từ 500 

triệu – < 1 

tỷ 

Từ 1 – < 

3 tỷ 

Từ 3 tỷ - 

< 5 tỷ 

Từ 5 tỷ - 

< 10 tỷ 

Từ 10 tỷ 

trở lên 

1 tháng 5.30% 5.35% 5.40% 

2 tháng 5.40% 5.45% 5.50% 

3 tháng 5.50% 

6 tháng 6.50%/ 6.55 % 6.65 % 6.75 % 6.85 % 

2. Chương trình Quay số trúng thưởng: 

a) Tài khoản áp dụng:  

 Tiền gửi Online: có kỳ hạn từ 1 tháng đến 12 tháng. 

 Tiền gửi Online kỳ hạn tùy chọn: có kỳ hạn từ 1 tháng đến 12 tháng. 

b) Cơ cấu giải thưởng: 

Giải Quà tặng số lượng Trị giá Thành tiền 

Đặc biệt 
Xe Máy Honda Lead Cao 

Cấp Smart Key 2018 
5 43,000,000 215,000,000 

Giải khuyến khích Sổ Tiết kiệm Tích Lũy  (*) 50 1,000,000 50,000,000 

Tổng 265,000,000 

(*) Khách hàng có thể mở mới Sổ Tích Lũy Thành Tài, Tích Lũy Thiên Thần Nhỏ hoặc Tích Lũy An Cư 

Lập Nghiệp. 

c) Quy định cấp số dự thưởng 

 Tương ứng với mỗi tài khoản mở mới trong thời gian triển khai chương trình, Khách hàng được 

cấp 10 mã dự thưởng 

 Đồng thời tương ứng 1 triệu đồng trên tài khoản, khách hàng được cấp thêm 1 mã số dự thưởng, 

làm tròn theo bội số 1 triệu. 



 Càng phát sinh nhiều tài khoản mở mới Khách hàng càng nhiều mã dự thưởng, không giới hạn số 

lượng số dự thưởng cấp cho 1 Khách hàng. 

 Tài khoản của KH được áp dụng đồng thời 2 chương trình: ưu đãi lãi suất và quay số trúng 

thưởng.  

Ngoại trừ không áp dụng quay số trúng thưởng đối với tài khoản kỳ hạn 1 – dưới 6 tháng 

đang có lãi suất 5.5%/năm (tuân thủ quy định trần lãi suất) 

d) Thời gian, cách thức phát hành bằng chứng xác định trúng thưởng: 

 Mã dự thưởng được ACB cấp ngẫu nhiên và công bố trên website ACB (www.acb.com.vn) trong 

vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn của chương trình.  

 Số dự thưởng của khách hàng bao gồm 02 phần: 

 Phần ký hiệu sêri: gồm 02 (hai) mẫu tự (ví dụ: AB & AC...). Hai mẫu tự này được ghi trước số dự 

thưởng để phân biệt từng đợt phát hành và không dùng làm căn cứ xác định số trúng thưởng.  

 Phần số dự thưởng cấp cho Khách hàng: gồm 07 (bảy) chữ số: số hàng đơn vị, số hàng chục, số 

hàng trăm, số hàng nghìn, số hàng chục nghìn, số hàng trăm nghìn và số hàng triệu: bao gồm 

1.999.990 số bắt đầu từ số 0.000.010 đến số 2.000.000. 

e) Thời gian, địa điểm và cách thức xác định trúng thưởng: 

 Thời gian xác định trúng thưởng: 22/02/2019  

 Địa điểm quay số xác định trúng thưởng: ACB Chi nhánh Hòa Hưng – 444 Cách Mạng Tháng 

8, P.11, Q.3, Tp.HCM  

 Cách thức xác định trúng thưởng: Quay số bằng phần mềm điện tử 

http://www.acb.com.vn/

