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NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU 
 

NỘI DUNG KHUY ẾN MẠI 
Chương trình khuyến mãi tiền gửi tiết kiệm ACB 25 Năm – Sánh bước tương lai 

  

1. Hình thức chương trình: Quà tặng ngay  

2. Thời gian thực hiện chương trình: Từ ngày 01/06/2018 đến hết ngày 31/08/2018  

3. Phạm vi thực hiện chương trình: Tại tất cả các Chi Nhánh và Phòng Giao Dịch trên toàn quốc 

4. Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại:  

- Áo mưa nhựa  

- Áo mưa dù 

- Ly sứ có nắp Minh Long 

- Bình giữ nhiệt Lock&Lock 

- Bình đun siêu tốc thủy tinh Lock&Lock 

- Bộ bàn ăn cao cấp Minh Long 

5. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại:  

- Tiết kiệm truyền thống mở mới kỳ hạn từ 1T - 36T 

- Tiết kiệm Đại Lộc mở mới 

- Tiết kiệm Phúc An Lộc mở mới (kỳ hạn từ 6 tháng trở lên) 

- Tiết kiệm Lộc Bảo Toàn mở mới (kỳ hạn từ 6 tháng trở lên) 

- Tích lũy Thiên Thần Nhỏ mở mới 

- Tiết kiệm An Cư Lập Nghiệp mở mới  

6. Đối tượng tham gia chương trình: 

- Theo quy chế Tiền gửi Tiết kiệm của ACB 

- Nhân viên ACB được tham gia chương trình 

     (Các đối tượng trên đây gọi tắt là khách hàng). 

7. Loại ti ền huy động: VND (không áp dụng cho khách hàng gửi USD) 

8. Tài khoản áp dụng (Áp dụng các tài khoản mở mới tại quầy, không áp dụng các tài khoản mở Online) 

- Tiết kiệm truyền thống kỳ hạn từ 1 tháng trở lên 

- Tiết kiệm Đại Lộc (Áp dụng kỳ hạn từ 6T trở lên) 

- Tiết kiệm 20 tháng (Áp dụng tại Khu vực HCM & Hà Nội) 

- Tiết kiệm Lộc Bảo Toàn 

- Tích Lũy Thiên Thần Nhỏ & An Cư Lập Nghiệp 

9. Cơ cấu quà tặng: 

Kỳ hạn 
(tháng) 

Mức gửi tối thi ểu (VND) 

Áo mưa 
nhựa 

Áo mưa dù 
Ly sứ có nắp 
Minh Long 

Bình giữ 
nhiệt L&L 

Bình đun siêu tốc 
thủy tinh L&L 

Bộ bàn ăn cao 
cấp Minh Long 

24 – 36 10.000.000 15.000.000 20.000.000 45.000.000 80.000.000 150.000.000 

15 - 18 15.000.000 25.000.000 35.000.000 70.000.000 130.000.000 250.000.000 

12 - 13 20.000.000 35.000.000 45.000.000 85.000.000 165.000.000 310.000.000 
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9 25.000.000 45.000.000 60.000.000 110.000.000 220.000.000 420.000.000 

6 40.000.000 65.000.000 85.000.000 165.000.000 330.000.000 620.000.000 

3 75.000.000 130.000.000 180.000.000 450.000.000 1.350.000.000 2.500.000.000 

2 110.000.000 200.000.000 250.000.000 500.000.000 1.500.000.000 3.000.000.000 

1 220.000.000 400.000.000 500.000.000 990.000.000 1.980.000.000 3.800.000.000 

 

10. Quy định chung khi tham gia chương trình: 

- Căn cứ vào số tiền gửi cụ thể bằng VND theo mức gửi nhất định (quy định tại điều 9), khách hàng sẽ 
nhận được quà tặng.  

- Khách hàng có thể mở nhiều Thẻ tiết kiệm (gọi tắt là TTK) để tham gia chương trình. Tuy nhiên không 
được áp dụng nguyên tắc cộng dồn mức gửi trên các TTK của Khách hàng để đủ mức gửi tối thiểu nhận 
quà tặng. 

- Khách hàng có nhiều TTK được nhận tất cả quà tặng tương ứng theo mức gửi và kỳ hạn gửi trên mỗi 
TTK. Khách hàng có thể chọn các quà tặng ở các mức gửi thấp hơn mức gửi của khách hàng (cùng kỳ 
hạn gửi), sao cho tổng mức gửi tương ứng của các quà tặng chọn bằng hoặc thấp hơn mức gửi của 
khách hàng. 

- Lãi suất niêm yết + Giá trị quà tặng quy thành lãi suất đảm bảo tuân thủ lãi suất trần theo quy định của 
NHNN. 

- Khách hàng được rút trước hạn khi tham gia chương trình và chịu phí phạt rút trước hạn. 

- Ngân hàng có thể thay đổi cơ cấu chương trình để phù hợp với quy định mà không cần thông báo trước. 

 

 


