THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
“Lộc Xuân Như Ý”
1. Tên đơn vị tổ chức:

Ngân hàng TMCP Á Châu (gọi tắt là ACB)

2. Địa chỉ liên hệ:

442 Nguyễn Thị Minh Khai – Quận 3 – TP. Hồ Chí Minh

3. Điện thoại:

(028) 39.290.999 Fax: (028) 38.327.762

4. Tên chương trình:

“Lộc Xuân Như Ý”

5. Thời gian triển khai chương trình: Từ ngày 05/01/2018 đến hết ngày 03/03/2018
6. Phạm vi chương trình: Tại tất cả các Chi nhánh và Phòng giao dịch ACB trên toàn quốc.
7. Hình thức chương trình: Cào điện tử trúng thưởng và hái lộc may mắn
8. Đối tượng tham gia chương trình: áp dụng cho cá nhân người Việt Nam và người nước ngoài có đủ năng
lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự và là chủ sở hữu hợp lệ của thẻ tiết kiệm dự thưởng. Cán bộ, nhân
viên ACB không được tham gia chương trình này.
9. Loại tiền huy động: VND
10. Cơ cấu giải thưởng và quà tặng:
10.1. Giải thưởng cào điện tử:
Giải thưởng
Giải đặc biệt
Giải nhất
Giải nhì

Loại quà
1 Lượng Vàng ACB
1 Chỉ vàng ACB
100,000 VND
Tổng

Giá trị tương
đương/ Giải (VND)
36,000,000
3,600,000
100,000

Số lượng
10
100
5,000
5,110

Thành tiền
360,000,000
360,000,000
500,000,000
1,220,000,000

-

Tương ứng với mức gửi tối thiểu từ 10,000,000 VND. Khách hàng nhận được số lượng thẻ cào điện tử
theo bội số 10,000,000 VND/ thẻ cào điện tử (ACB có thể điều chỉnh mức gửi nhận thẻ cào tùy thuộc
tình hình kinh doanh trong thời gian triển khai chương trình)

-

Mỗi khách hàng nhận tối đa 20 thẻ cào điện tử tương ứng 20 lần cào/ tài khoản trong 1 lần giao dịch

-

Khách hàng cào không trúng các giải thưởng được hái lộc Xuân như sau:
o

Khách hàng cào < 20 thẻ cào: hái 1 lộc xuân

o

Khách hàng cào >= 20 thẻ cào: hái 2 lộc xuân

ACB có thể chủ động điều chỉnh số lượng lần hái Lộc xuân tùy thuộc tình hình kinh doanh trong thời gian
triển khai chương trình
 Hình thức nhận giải đối với khách hàng trúng giải cào:
-

Giải 1 lượng vàng và giải 1 chỉ vàng: Khách hàng nhận bằng hiện vật hoặc nhận bằng tiền tương
đương giá trị công bố.

-

Giải 100,000 VND: Khách hàng nhận bằng tiền.

-

Nếu Khách hàng nhận giải thưởng quy thành tiền, ACB sẽ chuyể n giải thưởng vào tài khoản thanh
toán của khách hàng ta ̣i ACB.
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10.2. Giải hái Lộc xuân
Giải thưởng
Phúc
An
Lộc
-

Loại quà
Voucher giảm phí chuyển tiền (*)
Lì xì 20.000 VND
Lì xì 50.000 VND
Tổng

Giá trị/ Giải
(VND)
200,000
20,000
50,000

Số lượng
1,875
50,000
20,000
71,875

Thành tiền
375,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
2,375,000,000

(*) Voucher không có giá tri ̣ quy đổ i thành tiề n mặt, ACB không hoàn trả giá tri ̣ còn lại của voucher khi

khách hàng sử dụng không hế t/ không sử dụng.Voucher chỉ áp dụng cho giảm 80% phí chuyển tiền.
-

Lộc xuân với tên quà tặng là Phúc/ An/ Lộc được treo trên cây mai/ Cây đào/ hình thức tương ứng (hình
ảnh đính kèm)

-

Khách hàng hái lộc nhận quà tương ứng với tên quà tặng quy định trên

 Hình thức nhận giải đối với khách hàng trúng giải hái lộc xuân:
-

Voucher giảm phí chuyển tiền của ACB: Khách hàng nhận bằng hiện vật là voucher giảm 80% phí
dịch vụ chuyển tiền

-

Giải 20,000 VND: Khách hàng nhận bằng tiền mặt.

-

Giải 50,000 VND: Khách hàng nhận bằng tiền mặt.

Tổng giá trị giải thưởng của chương trình khuyến mại là: 3.595.000.000 VND.
11. Phương thức cấp thẻ cào điện tử & Phương thức hái lộc xuân
a. Thẻ cào điện tử:
-

Căn cứ trên nguyên tắc: với một số tiền gửi tiết kiệm cụ thể bằng VND, theo một mức gửi và kỳ hạn
nhất định, khách hàng sẽ nhận được một thẻ cào điện tử.

-

Càng gửi nhiều, khách hàng càng nhận nhiều thẻ cào điện tử bằng với bội số của mức gửi. Tuy
nhiên, không áp dụng nguyên tắc cộng dồn các TTK để tính số lượng thẻ cào điện tử mà khách hàng
được nhận.

-

Được cấp và quản lý thố ng nhấ t theo quy đinh
̣ trong toàn hê ̣ thố ng ACB.

-

Dự kiế n chương triǹ h phát hành 1,600,000 thẻ cào điện tử (bao gồm thẻ cào trúng thưởng và thẻ cào
không trúng thưởng).

b. Hái lộc xuân:
-

Mỗi khách hàng tham gia chương trình cào điện tử không trúng thưởng được hái lộc may mắn
(ngẫu nhiên theo sự lựa chọn của Khách hàng). Việc hái lộc được thực hiện ngay sau khi khách hàng
tham gia cào điện tử

-

Lộc xuân thể hiện tên giải tương ứng: Phúc – An – Lộc tương đương các giải thưởng theo quy định
tại điều 10.2

-

ACB có thể chủ động áp dụng hình thức để Khách hàng thực hiện việc nhận lộc may mắn (Khách
hàng bốc trong thùng quà/ hái lộc treo trên cây,…)

12. Giao dịch gửi, rút, tất toán thẻ tiết kiệm tham gia chương trình:
- Khách hàng tham dự chương trình Tiết kiệm dự thưởng “Lộc Xuân Như Ý” vẫn được hưởng các chính
sách ưu đãi khác của Ngân Hàng Á Châu nếu đủ điều kiện theo quy định.
- Khách hàng không được rút vốn trước hạn khi tham gia chương trình.
Lưu ý:
-

Nếu khách hàng tất toán TTK trong vòng 02 ngày làm việc kể từ khi mở TTK dự thưởng thì phải trả
phí kiểm đếm theo biểu phí hiện hành của ACB.
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13. Quy định về tính hợp lệ của Phiếu trúng thưởng
a. Đối với thẻ cào điện tử trúng ngay: Khách hàng sử dụng con chuột máy tính, di chuyển đến ô thẻ
cào điện tử hiển thị trên màn hình, nhấn chuột trái vào ô muốn cào trên màn hình (Khách hàng có thể
lựa chọn cào một lần/ cào từng thẻ được cấp trong 1 lần giao dịch, tối đa cào 20 thẻ cào cùng 1 lần).
Kết quả:
-

Khách hàng trúng thưởng là 1 Lượng Vàng ACB: khi trên thẻ cào đã mở của khách hàng xuấ t hiê ̣n
dòng chữ “1 lượng vàng”
Khách hàng trúng thưởng là 1 Chỉ Vàng ACB: khi trên thẻ cào đã mở của khách hàng xuấ t hiê ̣n
dòng chữ “1 chỉ vàng”
Khách hàng trúng thưởng là 100,000 VND: khi trên thẻ cào đã mở của khách hàng xuấ t hiê ̣n dòng
chữ “100,000 VND”
Khách hàng không trúng giải khi trên thẻ cào của khách hàng xuấ t hiê ̣n dòng chữ “Mời Bạn Hái
Lộc”

b. Đối với giải hái lộc xuân
-

Khách hàng nhận được Voucher giảm phí chuyển tiền khi khách hàng hái lộc xuân có chữ “Phúc”

-

Khách hàng nhận được lì xì 20,000 VND khi khách hàng hái lộc xuân có chữ “An”

-

Khách hàng nhận được lì xì 50,000 VND khi khách hàng hái lộc xuân có chữ “Lộc”

14. Nhận thưởng và trao giải:
a) Giải thưởng cào điện tử & hái lộc xuân
-

Khách hàng nhận thưởng với giá trị tương ứng quy định tại mục 10

-

Khách hàng sẽ nhận giải tại Chi nhánh – Phòng giao dịch nơi khách hàng gửi tiền

b) Thủ tục nhận thưởng:


Người trúng thưởng xuất trình CMND (bản chính) hoặc Hộ chiếu (bản chính) đối với cá nhân
Việt Nam và cá nhân nước ngoài.



Người trúng thưởng đồng thời phải xuất trình TTK dự thưởng hợp lệ do ACB phát hành.



Giải cào điện tử: Người trúng thưởng làm thủ tục nhận thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày
cào trúng thưởng



Giải hái lộc xuân: Người trúng thưởng nhận thưởng ngay sau khi hái lộc.



Nếu khách hàng nhận thưởng quy thành tiền, ACB sẽ chuyể n giải thưởng tương đương giá tri ̣
thành tiề n (đã trừ thuế thu nhập không thường xuyên và các loại thuế phát sinh theo mức quy
định của Nhà nước) vào tài khoản thanh toán của khách hàng ta ̣i ACB.

c) Các chi phí phát sinh trong quá trình mở thưởng và trao thưởng:


Ngân hàng TMCP Á Châu sẽ chịu mọi chi phí phát sinh trong quá trình tổ chức cào trúng
thưởng, mở thưởng, công bố kết quả trên các phương tiện thông tin đại chúng, chi phí tổ chức
trao thưởng, chi phí quảng bá chương trình.



Khách hàng trúng giải phải thực hiện nghĩa vụ đóng thuế thu nhập không thường xuyên và các
loại thuế phát sinh theo mức quy định của Nhà nước căn cứ vào tổng trị giá trị các giải thưởng
khách hàng đã trúng thưởng.
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15. Thắc mắc liên hệ: Chị Bùi Phương Anh –Nhóm SPHĐ & DVTCCN- Ngân hàng TMCP Á Châu.
Tel: (028) 3997 8888 – ext: 1477
16. Các quy định khác:


ACB được toàn quyền sử dụng hình ảnh của khách hàng trúng giải trong các họat động quảng bá
của ACB.



ACB có trách nhiệm cung cấp cho khách hàng thẻ cào điện tử, hình thức hái lộc để khách hàng
tham gia và công bố các giải thưởng đã trúng trên website của ACB để Khách hàng được biết
theo quy định của ACB.



Khách hàng khi gửi tiền có trách nhiệm kiểm tra lại phù hợp với những quy định, quy chế và thể
lệ chương trình tiết kiệm dự thưởng “Lộc Xuân Như Ý”



Các tranh chấp về thương mại của khách hàng đối với ACB sẽ được giải quyết trên cơ sở thỏa
thuận giữa khách hàng và ACB, và sẽ do Bộ Công Thương có quyết định giải quyết cuối cùng
nếu các thỏa thuận không đạt kết quả.



ACB cam kết thực hiện đúng các quy định của Bộ Công Thương, tuân thủ đúng các quy trình về
tổ chức dự thưởng và trúng thưởng.
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