
 

 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

Tên đơn vị tổ chức:   

Ngân hàng TMCP Á Châu (gọi tắt là ACB) 

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

Điện thoại:  (028) 39.290.999   Fax: (082) 38.327.762       

 Tên chương trình khuyến mại: Sinh Nhật 25 Năm 

 Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Tiết kiệm từ 1 tháng trở lên tại quầy 

 Thời gian khuyến mại: Từ ngày 07/05/2018 đến hết ngày 04/08/2018  

 Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Tại tất cả Chi nhánh và Phòng giao dịch ACB trên toàn quốc 

 Hình thức khuyến mại: Quay số điện tử và quay số lồng cầu để xác định trúng thưởng 

 Đối tượng được hưởng khuyến mại:  
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. 

 Cơ cấu giải thưởng: 

Giải thưởng Hình thức Giá trị (VND) Số lượng Thành tiền (VND) 

Giải giữa kỳ (mở thưởng ngày 4/6/2018)     

Giải Nhất  
Tặng Thẻ ACB Travel Visa Prepaid có 
20.000.000 VND trong tài khoản thẻ  

20,000,000 5 100,000,000 

Giải Nhì Bộ bàn ăn sứ Minh Long cao cấp 1,730,000 15 25,950,000 

Giải cuối kỳ (mở thưởng ngày 10/8/2018)    

Giải Đặc biệt 25 lượng vàng 999.9 ACB 925,000,000 1 925,000,000 

Giải Nhất  25 chỉ vàng 999.9 ACB 92,500,000 5 462,500,000 

Giải Nhì 
25 phân vàng 999.9 ACB (2,5 chỉ vàng 
999.9 ACB) 

9,250,000 10 92,500,000 

Tổng cộng 36 1,605,950,000 

- Tổng giá trị giải thưởng của toàn bộ chương trình tiết kiệm dự thưởng là 1.605.950.000 
VND (Bằng chữ: Một tỷ sáu trăm lẻ năm triệu chín trăm năm mươi ngàn đồng). 

- Giải giữa kỳ không được quy đổi thành tiền mặt. 

- Giải cuối kỳ được quy đổi thành tiền và chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của khách 
hàng, theo giá trị của giải thưởng tương ứng công bố trong thể lệ chương trình. 

- Tỷ giá vàng 999.9 ACB được quy đổi tại thời điểm triển khai chương trình là 3.700.000 
VND/chỉ. 

 Nội dung chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại: 

9.1. Cách thức tham gia chương trình khuyến mại: 
- Khách hàng (KH) gửi tiết kiệm tại hệ thống ACB trong thời gian diễn ra chương trình khuyến 

mại sẽ được tham gia chương trình quay số điện tử và quay số lồng cầu để có cơ hội được nhận 
giải thưởng trên.  

- KH được cấp một mã số dự thưởng khi gửi mới tiền tiết kiệm bằng VND theo một mức gửi và 
kỳ hạn gửi nhất định như sau: 

Kỳ hạn gửi (lãi cuối kỳ) Mức gửi tối thiểu 

1 tháng 30.000.000 VND 

2 tháng 20.000.000 VND 

3 tháng đến 5 tháng 10.000.000 VND 

Từ 6 tháng trở lên 5.000.000 VND 



 

 

Ghi chú: 

- Sản phẩm áp dụng: tiết kiệm VND từ 1 tháng trở lên bao gồm 

- Tiết kiệm truyền thống 

- Tiết kiệm Đại Lộc 

- Tiết kiệm Phúc An Lộc  

- Gửi càng nhiều tiền, khách hàng càng nhận nhiều số dự thưởng bằng với bội số của mức 
gửi và kỳ hạn gửi.  

- Một thẻ tiết kiệm (TTK) có thể có nhiều mã dự thưởng, tuy nhiên không áp dụng nguyên 
tắc cộng dồn các TTK để tính số lượng số dự thưởng mà khách hàng được nhận. 

- Mã dự thưởng được cấp từ ngày triển khai chương trình 07/05/2018 đến hết ngày 
04/08/2018. Mã dự thưởng được cấp tự động và quản lý thống nhất theo quy định trong 
toàn hệ thống ACB. Mã dự thưởng chỉ có giá trị duy nhất cho kỳ mở thưởng của chương 
trình “Sinh Nhật 25 Năm”. 

- TTK dự thưởng của Khách hàng có ngày lãnh lãi/ ngày tất toán là ngày nghỉ, KH thực hiện 
rút lãi/ tất toán vào ngày làm việc tiếp theo. 

- Khách hàng được rút vốn trước hạn theo quy chế Tiền gửi Tiết kiệm ACB. ACB sẽ thu hồi 
số dự thưởng của khách hàng rút trước hạn và tái cấp cho khách hàng khác. Riêng đối với 
khách hàng trúng thưởng Giải Đặc biệt và Giải Nhất không được rút trước hạn. Khách hàng 
có nhu cầu cần sử dụng tiền có thể sử dụng sản phẩm Vay cầm cố sổ tiết kiệm của ACB. 

- 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. 

- Khách hàng tham dự chương trình Tiết kiệm dự thưởng “Sinh Nhật 25 Năm” vẫn được 
hưởng các chính sách ưu đãi khác của Ngân Hàng Á Châu nếu đủ điều kiện theo quy định. 

- Chương trình không áp dụng cho các sổ tiết kiệm có lãi suất 5.5% (lãi suất trần Ngân hàng 
Nhà nước) đối với kỳ hạn 1 đến 5 tháng. 

9.2 Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng: 
- Bằng chứng xác định trúng thưởng là mã dự thưởng được ghi trên TTK do ACB cấp cho khách 

hàng khi KH đến gửi tiền tiết kiệm tại quầy của các chi nhánh và phòng giao dịch ACB.  
- Số dự thưởng gồm 02 phần: 

- Phần ký hiệu sêri: gồm 02 (hai) mẫu tự (ví dụ: AA...). 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: 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 va ̀số hàng triệu: bao gồm 1.800.000 
số bắt đầu từ số 0.000.010 đến số 1.800.009. 

- Dự kiến chương trình phát hành 1.800.000 mã số cho khách hàng gửi tiền tại các chi nhánh, 
phòng giao dịch ACB. 

 9.3 Quy định về thời gian, địa điểm và cách thức xác định trúng thưởng: 
- Lễ quay số xác định trúng thưởng sẽ được Ngân hàng TMCP Á Châu tổ chức quay số 02 lần 

vào ngày 04/06/2018 và 10/08/2018 tại ACB Chi nhánh Hòa Hưng, 444A – 446 Cách Mạng 
Tháng Tám, Quận 3, Tp.HCM, dưới sự chứng kiến của đại diện Cục Xúc Tiến Thương Mại, 
đại diện ACB, đại diện KH tham dự chương trình khuyến mại. 

- Việc quay thưởng được thực hiện bằng hình thức quay số điện tử trên máy tính đối với Giải 
Nhất, Giải Nhì (cho cả 2 kỳ là giữa kỳ và cuối kỳ) và quay số lồng cầu với Giải Đặc biệt. 

- Cơ cấu quay số như sau: 

a) Giải giữa kỳ, mở thưởng ngày 04/06/2018: 

- Giải thưởng giữa kỳ bao gồm:  

 15 Giải Nhì: Bộ bàn ăn sứ Minh Long cao cấp 



 

 

 05 Giải Nhất: Thẻ ACB Travel Visa Prepaid trị giá 20.000.000 VND 

- Dành cho các MDT được cấp từ ngày 07/05/2018 đến hết ngày 30/05/2018. Số dự thưởng 
của khách hàng được coi là trúng giải khi trùng với chữ số trong lô trúng do ACB tổ chức 
quay số và tuyên bố công khai.  

- ACB sẽ tổ chức quay số bằng phần mềm điện tử theo 04 lượt quay như sau: 

 Lượt quay 1: dành cho các khách hàng gửi tại 139 chi nhánh, phòng giao dịch của 
ACB ở khu vực Tp.HCM. 

 Giải Nhì (6 giải): ACB sẽ tổ chức quay 02 lần, mỗi lần quay 03 số để xác định 03 
giải trúng. 

 Giải Nhất (2 giải): ACB sẽ tổ chức quay 02 lần, mỗi lần quay 01 số để xác định 01 
giải trúng. 

 Lượt quay 2: dành cho các khách hàng gửi tại 73 chi nhánh, phòng giao dịch của ACB 
ở các khu vực Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Hưng Yên, Hải Dương, Vĩnh Phúc. 

 Giải Nhì (3 giải): ACB sẽ tổ chức quay 01 lần để xác định 03 giải trúng. 

 Giải Nhất (1 giải): ACB sẽ tổ chức quay 01 lần để xác định 01 giải trúng. 

 Lượt quay 3: dành cho các khách hàng gửi tại 73 chi nhánh, phòng giao dịch của ACB 
ở các khu vực Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Nam Định, 
Hà Nam, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, 
Kon Tum, Gia Lai, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Ninh Thuận, Dak 
Lak. 

 Giải Nhì (3 giải): ACB sẽ tổ chức quay 01 lần để xác định 03 giải trúng. 

 Giải Nhất (1 giải): ACB sẽ tổ chức quay 01 lần để xác định 01 giải trúng. 

 Lượt quay 4: dành cho các khách hàng gửi tại 73 chi nhánh, phòng giao dịch của ACB 
ở các khu vực Lâm Đồng, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa – 
Vũng Tàu, Long An, Vĩnh Long, Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Bạc 
Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang, Cà Mau, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh. 

 Giải Nhì (3 giải): ACB sẽ tổ chức quay 01 lần để xác định 03 giải trúng. 

 Giải Nhất (1 giải): ACB sẽ tổ chức quay 01 lần để xác định 01 giải trúng. 

b) Giải cuối kỳ, mở thưởng ngày 10/08/2018:  

- Giải thưởng cuối kỳ bao gồm: 

 10 Giải Nhì: 25 phân vàng 999.9 

 05 Giải Nhất: 25 chỉ vàng 999.9 

 01 Giải Đặc biệt: 25 lượng vàng 999.9 

- Dành cho các MDT được cấp từ ngày 07/05/2018 đến hết ngày 04/08/2018, KH có MDT đã 
tham gia quay số giữa kỳ và không tất toán trước hạn được tham gia quay số cuối kỳ. Mã 
dự thưởng đã trúng thưởng giải giữa kỳ vẫn có cơ hội trúng thưởng giải cuối kỳ. 

- Số dự thưởng của khách hàng được coi là trúng giải khi trùng với chữ số trong lô trúng do 
ACB tổ chức quay số và tuyên bố công khai.  

- ACB sẽ tổ chức quay số như sau: 

A – Giải Nhất và Giải Nhì: ACB thực hiện quay số bằng phần mềm điện tử theo 4 lượt 
quay như sau: 

 Lượt quay 1: dành cho các khách hàng gửi tại 139 chi nhánh, phòng giao dịch của 
ACB ở khu vực Tp.HCM. 

 Giải Nhì (4 giải): ACB sẽ tổ chức quay 04 lần, mỗi lần quay 01 số để xác định 01 
giải trúng. 



 

 

 Giải Nhất (2 giải): ACB sẽ tổ chức quay 02 lần, mỗi lần quay 01 số để xác định 01 
giải trúng. 

 Lượt quay 2: dành cho các khách hàng gửi tại 73 chi nhánh, phòng giao dịch của ACB 
ở các khu vực Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Hưng Yên, Hải Dương, Vĩnh Phúc. 

 Giải Nhì (2 giải): ACB sẽ tổ chức quay 02 lần, mỗi lần quay 01 số để xác định 01 
giải trúng. 

 Giải Nhất (1 giải): ACB sẽ tổ chức quay 01 lần để xác định 01 giải trúng. 

 Lượt quay 3: dành cho các khách hàng gửi tại 73 chi nhánh, phòng giao dịch của ACB 
ở các khu vực Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Nam Định, 
Hà Nam, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, 
Kon Tum, Gia Lai, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Ninh Thuận, Dak 
Lak. 

 Giải Nhì (2 giải): ACB sẽ tổ chức quay 02 lần, mỗi lần quay 01 số để xác định 01 
giải trúng. 

 Giải Nhất (1 giải): ACB sẽ tổ chức quay 01 lần để xác định 01 giải trúng. 

 Lượt quay 4: dành cho các khách hàng gửi tại 73 chi nhánh, phòng giao dịch của ACB 
ở các khu vực Lâm Đồng, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa – 
Vũng Tàu, Long An, Vĩnh Long, Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Bạc 
Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang, Cà Mau, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh. 

 Giải Nhì (2 giải): ACB sẽ tổ chức quay 02 lần, mỗi lần quay 01 số để xác định 01 
giải trúng. 

 Giải Nhất (1 giải): ACB sẽ tổ chức quay 01 lần để xác định 01 giải trúng. 

B – Giải Đặc biệt: ACB thực hiện quay số bằng lồng cầu như sau: 

 ACB sẽ tổ chức quay 01 lần để xác định 01 Giải Đặc biệt cho tất cả các MDT được 
cấp từ ngày 07/05/2018 đến hết ngày 04/08/2018 trên toàn quốc.  

 KH có MDT đã tham gia quay số giữa kỳ, cuối kỳ và không tất toán trước hạn được 
tham gia quay Giải Đặc biệt.  

 Mã dự thưởng đã trúng thưởng giải giữa kỳ và giải nhất, giải nhì cuối kỳ vẫn có cơ 
hội trúng thưởng Giải Đặc biệt. 

- Các giải thưởng được quay theo thứ tự từ giải thấp nhất đến giải cao nhất. 
- Tất cả mã dự thưởng hợp lệ được cho vào kho quay số. Trường hợp kết quả trúng thưởng được 

xác định trùng với số dự thưởng không được phát hành hoặc chưa được phát hành thì ACB sẽ 
tổ chức quay số lại cho đến khi số trúng thưởng trùng với số dự thưởng hợp lệ.  

- Khách hàng được trúng nhiều giải nếu có nhiều mã dự thưởng.  
- Phương thức quay số có thể điều chỉnh cho phù hợp với số lượng số dự thưởng thực tế phát 

hành, phương thức quay số được sự đồng ý của đại diện Cục Xúc Tiến Thương Mại và đại diện 
khách hàng. 

- Kết quả lễ quay số sẽ được lập thành văn bản và có chữ ký xác nhận của các bên chứng kiến lễ 
quay thưởng. 

9.4 Quy định về thời gian, địa điểm và thủ tục trao/ nhận thưởng: 

- Thông báo trúng thưởng: ACB sẽ liên hệ với người trúng thưởng thông qua số điện thoại KH 
đăng ký với ACB trong vòng 07 ngày kể từ ngày có kết quả quay số. 

- Thủ tục nhận thưởng:  

- Người trúng thưởng phải xuất trình CMND/ thẻ căn cước (bản chính) đối với cá nhân Việt 
Nam hoặc Hộ chiếu (bản chính) đối với cá nhân người nước ngoài và TTK. 

- TTK phải do Ngân hàng TMCP Á Châu phát hành (có con dấu của ACB, chữ ký của 
Trưởng Chi nhánh/Trưởng Phòng giao dịch hoặc người được ủy quyền hợp lệ, chữ ký Giao 
dịch viên, và theo mẫu quy định của ACB). 



 

 

- Số tiền gửi ban đầu bằng số và chữ phải rõ ràng, có thể nhận diện bằng mắt thường, không 
có dấu hiệu tẩy xóa, thay đổi. 

- Phần thông tin cá nhân khách hàng: họ tên, số CMND trên TTK phải trùng khớp với những 
thông tin trên CMND/ Hộ chiếu (bản chính) khách hàng xuất trình khi nhận giải thưởng.  

- Khách hàng ký nhận vào biên bản nhận thưởng. 

- Địa điểm trao thưởng: khách hàng sẽ được hướng dẫn nhận giải tại các Chi nhánh, Phòng giao 
dịch nơi khách hàng đã gửi tiền.  

- Hình thức trao thưởng: 

- Giải giữa kỳ: Khách hàng nhận bằng hiện vật.  

- Giải cuối kỳ: Khách hàng nhận bằng hiện vật hoặc tiền chuyển khoản vào tài khoản ngân 
hàng. Trường hợp KH nhận bằng tiền, ACB sẽ chuyển tiền tương đương giá trị giải thưởng, 
sau khi đã trừ các loại thuế liên quan đến việc nhận giải theo mức quy định của Nhà nước 
(nếu có) vào tài khoản KH tại ACB. 

- Thời hạn trao giải: tối đa 30 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình khuyến mãi. 

9.5 Quy định về đầu mối giải đáp thắc mắc: 
Mọi chi tiết liên quan đến chương trình khuyến mại, khách hàng liên hệ Chị Trần Phương 
Nhung – Nhóm Sản phẩm Huy động và Dịch vụ Tài chính Cá nhân –  Ngân hàng TMCP Á 
Châu.Tel: (028) 3997 8888 – ext: 1595 

10 Trách nhiệm thông báo: 
- ACB có trách nhiệm thông báo công khai chi tiết nội dung thể lệ chương trình khuyến mại, kết 

quả trúng thưởng trên website của ACB. 
- Sau khi có kết quả quay số trúng thưởng, ACB sẽ công bố kết quả trúng thưởng công khai tại 

webiste của ACB (www.acb.com.vn) và thông báo trực tiếp cho người trúng thưởng. 

11 Các quy định khác: 
- Ngân hàng TMCP Á Châu sẽ chịu mọi chi phí phát sinh trong quá trình tổ chức quay số, mở 

thưởng, công bố kết quả trên các phương tiện thông tin đại chúng, chi phí tổ chức trao thưởng, 
chi phí quảng cáo 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 các giải đã trúng 
thưởng (nếu có). 

- Khách hàng trúng giải phải chịu mọi chi phí phát sinh khác (chi phí đi lại, ăn ở) có liên quan 
đến việc nhận giải. 

- Nếu được sự đồng ý của khách hàng, ACB sẽ sử dụng hình ảnh, danh tính của khách hàng 
trúng thưởng cho mục đích quảng cáo thương mại.  

- ACB có quyền từ chối tặng thưởng cho các trường hợp chứng minh được khách hàng gian lận 
và sẽ xử lý đối với giải thưởng này như giải thưởng không có người trúng giải. 

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, ACB có trách 
nhiệm trực tiếp giải quyết, nếu không thỏa thuận được, tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định 
của pháp luật. 

- Sau khi kết thúc chương trình khuyến mại, ACB có trách nhiệm báo cáo cơ quan quản lý nhà 
nước có thẩm quyền về thương mại kết quả thực hiện chương trình khuyến mại trên theo đúng 
quy định của pháp luật như nội dung báo cáo, thời hạn báo cáo, hồ sơ báo cáo và các giấy tờ 
kèm theo (biên bản xác định trúng thưởng, danh sách khách hàng trúng thưởng, biên bản trao 
thưởng hoặc tài liệu chứng minh giải thưởng đã được trao và việc xử lý giá trị giải thưởng 
không có người trúng thưởng (nếu có). 

- Đối với giải thưởng không có người trúng thưởng, ACB phải có trách nhiệm trích nộp 50% giá 
trị đã công bố của giải thưởng đó vào ngân sách Nhà nước theo quy định tại khoản 4 Điều 96 
Luật thương mại. 

- ACB được miễn trách nhiệm đối với các trường hợp bất khả kháng xảy ra như cháy nổ, lũ lụt, 
động đất, hệ thống xử lý bị lỗi … làm cho các giao dịch của KH bị sai lệch, không thực hiện 
được hoặc không chuyển về hệ thông ngân hàng. 

- KH hợp lệ có quyền khiếu nại về việc trả thưởng của chương trình (nếu có) trong vòng 03 ngày 
làm việc kể từ ngày công bố danh sách KH trúng thưởng. Hết thời gian trên, KH được coi là 
đồng ý với danh sách KH trúng thưởng của chương trình và việc trả thưởng của ACB. 



 

 

- Bằng việc tham gia chương trình này, KH thừa nhận đã biết và chấp thuận tất cả các điều kiện, 
điều khoản của chương trình này; các điều chỉnh (nếu có); tất cả các điều khoản trong Điều 
kiện và điều khoản sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử ACB Online của ACB. 

- Mọi thắc mắc của KH có liên quan đến chương trình khuyến mại, KH liên hệ các điểm giao 
dịch của ACB trên toàn quốc hoặc liên hệ Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Contact Center 24/7: 
(028) 38 247 247 – 1900 54 54 86. 




