
THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH  

MỞ TRANG XUÂN MỚI, MANG SUNG TÚC VỀ 

 

1. Tên chương trình khuyến mại: Mở Trang Xuân Mới, Mang Sung Túc Về  

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:  

2.1 Quay số may mắn xác định trúng thưởng trên Online 

- Sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn trực tuyến VND từ 1 tháng trở lên (gọi tắt tiền gửi trực tuyến) (*) 

- Nhận tiền hoặc chuyển tiền quốc tế 

- Tài khoản Sinh Viên (TKSV) 

- Gói Gia Đình Việt 

2.2 Hái lộc Xuân tại quầy 

- Gửi vốn mới tiền gửi có kỳ hạn tại quầy từ 20 triệu đồng trở lên (**) 

(*) (**): Kỳ hạn, mức gửi, sản phẩm áp dụng có thể điều chỉnh theo từng thời kỳ, tuân thủ trần lãi suất 

NHNN và được ACB thông báo trên website www.acb.com.vn 

3. Thời gian khuyến mại: 

Từ ngày 25/12/2020 đến hết 31/03/2021 

4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc 

5. Hình thức khuyến mại: Quay số may mắn xác định trúng thưởng trên Online, hái Lộc Xuân tại quầy. 

6. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại): Khách hàng (bao gồm 

cán bộ, nhân viên ACB) tham gia: 

- Gửi mới tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 1 tháng trở lên từ 10 triệu VND trở lên. 

- Nhận tiền quốc tế (báo có) từ 230,000,000 VND trở lên. 

- Chuyển tiền đi quốc tế: áp dụng tất cả các Khách hàng (KH) có phát sinh thanh toán quốc tế. 

- Tài Khoản Sinh Viên: Khách hàng nhận tiền gửi vào TKSV từ 1 triệu đồng trở lên/lần. 

- Gói Gia Đình Việt: Thành viên chính giới thiệu thành viên phụ mới tham gia Gia Đình Việt. 

- Khách hàng gửi tiền có kỳ hạn tại quầy từ 20 triệu đồng trở lên (Nhân viên ACB không được tham gia 

chương trình Hái Lộc Xuân tại quầy). 

7. Cơ cấu giải thưởng: 

TT Cơ cấu Giải thưởng       Nội dung Giải thưởng 
Trị giá giải 

thưởng (VND) 
Số giải Thành tiền (VND) 

1 Giải Triệu Phú 
Sổ Tích Lũy Tương Lai (là sổ tiết kiệm 

kỳ hạn từ 12T trở lên) 
100,000,000 1 100,000,000 

2 Giải Công Nghệ Số Samsung Galaxy Tab S7 18,990,000 2 37,980,000 

3 Giải Trải nghiệm Số 
Apple Watch Series 6 (40mm, viền nhôm 

dây cao su) 
12,990,000 2 25,980,000 

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


 

7.1 Giải thưởng vòng quay may mắn OnlinE 

- Giải Triệu Phú, Giải Công Nghệ Số , Giải Trải Nghiệm Số được quy đổi thành tiền mặt 

- Giải Lì xì Tết được quy đổi thành tiền mặt 100,000 VND hoặc 1,000 điểm Blue Rewards trên 

ứng dụng ACB Lifestyle dùng để tích điểm đổi quà tặng (tùy theo khách hàng lựa chọn) 

- Giải Blue Rewards: không được quy đổi thành tiền mặt mà nhận bằng điểm Blue Rewards 

trên ứng dụng ACB Lifestyle dùng để tích điểm đổi quà tặng 

7.2  Hái Lộc Xuân tại quầy: 

Cơ cấu 

Giải 

thưởng 

Nội dung Giải thưởng 
Trị giá giải thưởng     

(VND) 

Phúc Phiếu quà tặng giảm 50% phí chuyển tiền trong nước 200,000 

An Phiếu quà tặng miễn phí thường niên thẻ tín dụng   400,000 

Lộc  Lì xì 20,000 VND 20,000 

Tổng   

- Phiếu quà tặng gọi chung là phiếu ưu đãi dịch vụ ACB: không có giá trị quy đổi thành tiền 

mặt, ACB không hoàn trả giá trị còn lại của Phiếu quà tặng khi khách hàng sử dụng không 

hết/không sử dụng. Khách hàng đến giao dịch tại quầy có phiếu quà tặng được ACB áp dụng 

ưu đãi & phiếu quà tặng chỉ áp dụng cho 01 lần giao dịch. Giá trị phiếu quà tặng qui định mức 

áp dụng cao nhất, tuy nhiên giá trị áp dụng tùy nhu cầu sử dụng của Khách hàng tương ứng 1 

giao dịch/ loại thẻ tín dụng/lần chuyển tiền. 

- Hái Lộc Xuân với tên quà tặng là Phúc/ An/ Lộc được treo trên cây hoặc bốc thăm từ thùng 

quà  

- 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:  

- Phiếu quà tặng dịch vụ ACB: Khách hàng nhận bằng hiện vật là Phiếu quà tặng ưu đãi dịch vụ 

ACB theo qui định từng loại sản phẩm như trên 

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

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

8.1. Điều kiện, cách thức, thủ tục cụ thể khách hàng phải thực hiện để được tham gia chương trình: 

8.1.1 Điều kiện & cách thức tham gia vòng quay may mắn Online: 

- Khách hàng gửi mới tiền gửi trực tuyến trong khoảng thời gian diễn ra chương trình với số 

tiền từ 10 triệu VND trở lên với kỳ hạn từ 1 tháng trở lên sẽ nhận được số lượng lượt quay 

tương ứng theo mức gửi (kỳ hạn gửi được áp dụng theo từng thời kỳ đảm bảo tuân thủ trần lãi 

4 Giải  Lì xì Tết 

100,000 VND (tương ứng 1,000 điểm 

Blue Rewards trên ứng dụng ACB 

Lifestyle dùng để tích điểm đổi quà tặng) 

100,000 7,600 760,000,000 

5 Giải BlueRewards 

Tặng 500 Điểm Blue Rewards trên ứng 

dụng ACB Lifestyle dùng để tích điểm 

đổi quà tặng 

50,000 12,000 600,000,000 

    Tổng cộng (bao gồm VAT)   19,605 1,523,960,000 



suất quy định của Ngân Hàng Nhà Nước tại từng thời kỳ) và duy trì tối thiểu 3 ngày làm việc 

kể từ thời điểm mở tài khoản tiền gửi.  

- Nhận tiền quốc tế:  Khách hàng nhận tiền nước ngoài chuyển về (báo có) từ 230,000,000 VND 

trở lên, mỗi KH sẽ nhận được được 1 lượt quay tương ứng theo mức tiền quốc tế khách hàng 

nhận được (chi tiết tại mục cách thức nhận lượt quay vòng quay may mắn) 

- Chuyển tiền quốc tế: áp dụng tất cả các khách hàng có phát sinh chuyển tiền nước ngoài, mỗi 

Khách hàng sẽ nhận được 1 lượt quay tương ứng theo mức tiền chuyển đi quốc tế của Khách 

hàng (chi tiết tại mục cách thức nhận lượt quay vòng quay may mắn). 

- Tài Khoản Sinh Viên: trong tháng có phát sinh ít nhất 1 giao dịch nhận tiền vào TK sinh viên 

tối thiểu từ 1 triệu/ giao dịch, nhận tối đa 1 lượt quay/tháng. 

- Gói Gia Đình Việt: Thành viên chính (TVC) giới thiệu thành viên phụ (TVP) mới tham gia 

Gia đình Việt được cấp lượt quay. Khách hàng là TVC sẽ nhận được số lượt quay tương ứng 

với số lượng TVP mới phát sinh, nhưng không quá 10 lượt quay/tháng. (chi tiết tại mục cách 

thức nhận lượt quay vòng quay may mắn). 

- Để tham gia chương trình khuyến mại (CTKM) & nhận mã tham gia chương trình, khách hàng 

phải đăng ký tham gia trên internet banking (tại www.online.acb.com.vn và chọn mục Đăng 

ký tham gia CTKM) hoặc gọi điện đăng ký tham gia với Contact center 24/7 (1900545486/ 

0283 8247 247), thông tin khách hàng đăng ký tham gia được ACB ghi nhận trên hệ thống 

ngay lập tức. Đối với khách hàng đã có thông tin đăng ký tham gia của các CTKM trước đây 

đều được ACB cấp mã tham gia chương trình nếu thỏa điều kiện nhận lượt quay mà không 

cần đăng ký lại (Đính kèm hướng dẫn đăng ký trên dịch vụ internet banking). Giao dịch đạt 

điều kiện trước thời điểm đăng ký tham gia chương trình không được nhận lượt quay vòng 

quay may mắn. Thời gian cấp mã khách hàng & lượt quay trong vòng 3 ngày làm việc chi tiết 

tại mục 8.2 

- Khách hàng dùng mã tham gia để đăng nhập trên trang website Vòng Quay May Mắn 

(https://mayman.acb.com.vn) để tham gia quay vòng quay may mắn. 

- Mỗi khách hàng có 1 mã tham gia xuyên suốt chương trình. 

 Cách thức nhận lượt quay vòng quay may mắn: 

- Khách hàng thỏa điều kiện chương trình sẽ nhận được số lượng lượt quay như sau: 

 

Đối tượng Điều kiện Số lượt quay 

1. Khách hàng gửi mới tiền 

gửi trực tuyến VND & duy 

trì số dư tối thiểu 3 ngày 

làm việc kể từ thời điểm 

mở tài khoản tiền gửi (kỳ 

hạn gửi được áp dụng theo 

từng thời kỳ đảm bảo tuân 

thủ lãi suất quy định của 

Ngân Hàng Nhà Nước quy 

định tại từng thời kỳ) 

 

Từ 10 triệu – đến 100 triệu 1 lượt/tài khoản 

tiền gửi trực 

tuyến VND 

Từ trên 100 triệu – đến 200 triệu 2 lượt/tài khoản 

tiền gửi trực 

tuyến VND 

Từ trên 200 triệu – đến 300 triệu 3 lượt/tài khoản 

tiền gửi trực 

tuyến VND 

Từ trên 300 triệu – đến 400 triệu 4 lượt/tài khoản 

tiền gửi trực 

tuyến VND 

http://www.online.acb.com.vn/
https://mayman.acb.com.vn/


Từ trên 400 triệu – đến 500 triệu 5 lượt/tài khoản 

tiền gửi trực 

tuyến VND 

Từ trên 500 triệu – đến 600 triệu 6 lượt/tài khoản 

tiền gửi trực 

tuyến VND 

Từ trên 600 triệu – đến 700 triệu 7 lượt/tài khoản 

tiền gửi trực 

tuyến VND 

Từ trên 700 triệu – đến 800 triệu 8 lượt/tài khoản 

tiền gửi trực 

tuyến VND 

Từ trên 800 triệu – đến 900 triệu 9 lượt/tài khoản 

tiền gửi trực 

tuyến VND 

Trên 900 triệu trở lên 10 lượt/tài khoản 

tiền gửi trực 

tuyến VND 

2. Nhận tiền quốc tế (***) 

KH thỏa điều kiện báo có 

ngoại tệ (USD hoặc ngoại 

tệ tương đương) như sau: 

Từ 230,000,000 VND đến 1,100,000,000 VND 1 lượt/ KH 

Từ trên 1,100,000,000 VND đến 2,300,000,000 VND 2 lượt/KH 

Từ trên 2,300,000,000 VND trở lên 

 
3 lượt/KH 

3. Chuyển tiền đi quốc tế  

(****) 

KH thỏa điều kiện 

chuyển tiền quốc tế 

(USD hoặc ngoại tệ 

tương đương) như sau: 

Dưới 230,000,000 VND 1 lượt/ KH 

Từ 230,000,000 VND đến 1,100,000,000 VND 2 lượt/KH 

Từ trên 1,100,000,000 VND trở lên 3 lượt/KH 

4. Tài khoản Sinh Viên Trong tháng có phát sinh ít nhất 1 giao dịch nhận 

tiền vào TK sinh viên tối thiểu từ 1 triệu/ giao dịch, 

nhận tối đa 1 lượt quay/tháng theo từng đợt như sau: 

 Đợt 1: 25/12/2020 – 31/12/2020 

 Đợt 2: 01/01/2021 - 31/01/2021 

 Đợt 3: 01/02/2021 – 28/02/2021 

 Đợt 4: 01/03/2021 – 31/03/2021 

1 lượt 

quay/tháng. 

5. Gói Gia Đình Việt  Áp dụng cho TVC thỏa điều kiện giới thiệu KH. 

KH là TVC sẽ nhận được số lượt quay tương ứng 

với số lượng TVP mới phát sinh trong từng đợt: 

 Đợt 1: 25/12/2020 – 31/12/2020 

 Đợt 2: 01/01/2021 - 31/01/2021 

 Đợt 3: 01/02/2021 – 28/02/2021 

 Đợt 4: 01/03/2021 – 31/03/2021 

1 lượt quay 

số/TVP 

mới/tháng. (giới 

thiệu từ 10 TVP 

trở lên chỉ tính 

tối đa 10 lượt 

quay/tháng) 



- (***) (****): Khách hàng nhận tiền quốc tế hoặc chuyển tiền quốc tế ngoại tệ khác bằng Tài 

khoản thanh toán, ACB quy đổi VND để tính lượt quay theo qui định. Từng loại ngoại tệ 

được quy đổi theo tỷ giá VND niêm yết cuối ngày 30/11/2020 tại website www.acb.com.vn  

- Một tài khoản tiền gửi có thể có nhiều lượt quay, tuy nhiên không áp dụng nguyên tắc cộng 

dồn các tài khoản tiền gửi để tính số lượng lượt quay mà khách hàng được nhận. 

- Điều kiện khách hàng trúng Giải Triệu Phú, Giải Công Nghệ Số, Giải Trải Nghiệm Số: không 

tất toán trước hạn số tiền gửi tiết kiệm trực tuyến tham gia chương trình.  

- Khách hàng có thể gửi mới tiền gửi trực tuyến nhiều lần (không áp dụng các tài khoản tiền gửi 

tự động tái tục).  

8.1.2 Điều kiện & cách thức tham gia Hái Lộc Xuân: 

- Khách hàng gửi tiền có kỳ hạn từ 1 tháng trở lên và cứ mỗi 20 triệu đồng (*) được nhận 1 lần 

hái lộc, tối đa 2 lần/tài khoản. 

- Khách hàng được nhận tối đa 40 lần hái lộc/ trong 1 ngày giao dịch 

(*):  Tiền gửi có kỳ hạn áp dụng đối với hình thức nhận lãi trước, lãi tháng, lãi quý và lãi cuối 

kỳ. Kỳ hạn, mức gửi, sản phẩm áp dụng số lần hái Lộc điều chỉnh theo quy định ACB tại 

từng thời kỳ và cập nhật mới trên website www.acb.com.vn 

- Lộc xuân thể hiện tên giải tương ứng: Phúc – An – Lộc tương đương các giải thưởng theo quy 

định tại điều 7.2 

- ACB có thể chủ động áp dụng hình thức để Khách hàng thực hiện việc nhận lộc may mắn với 

1 trong 2 hình thức là khách hàng bốc trong thùng quà hoặc hái lộc treo trên cây. 

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

8.2.1. Vòng quay may mắn Online: 

- Với các khách hàng có giao dịch thỏa điều kiện của chương trình (kể từ ngày khách hàng giao 

dịch hoặc đối với tài khoản tiền gửi trực tuyến sau 3 ngày (làm việc) duy trì số dư tại mục 8.1 

hoặc sau thời điểm khách hàng thỏa điều kiện giao dịch trong tháng của từng đợt đối với KH 

nhận tiền gửi vào TKSV hoặc khi khách hàng kết nối thành viên phụ tham gia gói Gia Đình 

Việt, ACB sẽ gửi mã tham gia, số lượt quay và gửi qua email hoặc tin nhắn (SMS) cho khách 

hàng theo thông tin được khách hàng đăng ký tại ACB trong vòng 3 ngày làm việc tiếp theo 

(không bao gồm ngày nghỉ và lễ). ACB sẽ ưu tiên gửi qua email trong trường hợp khách hàng 

vừa có email và SMS đăng ký tại ACB.  

- Sau khi nhận được SMS/email thông báo số lượt quay, khách hàng vào trang website của 

chương trình https://mayman.acb.com.vn và tham gia quay số trực tiếp bằng cách nhập đúng 

2 trường thông tin xác thực: (1) Số chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu 

đã đăng ký với ACB và (2) Mã tham gia mà ACB đã gửi. Khách hàng đăng nhập vào website 

https://mayman.acb.com.vn và thực hiện quay vòng quay may mắn. Ngay sau khi khách hàng 

hoàn thành lượt quay màn hình hiển thị kết quả quay thưởng cho Khách hàng.  

- Mỗi khách hàng chỉ có duy nhất 1 mã tham gia xuyên suốt chương trình để đăng nhập vào 

website https://mayman.acb.com.vn. Mã tham gia được chương trình tạo ra và cung cấp ngẫu 

nhiên cho khách hàng. 

8.2.2 Hái Lộc Xuân: 

Ngay khi giao dịch gửi tiền có kỳ hạn tại quầy thỏa điều kiện, Khách hàng được mời hái lộc tại CN/PGD 

ACB mà khách hàng giao dịch. Khách hàng hái lộc ngẫu nhiên 1 sticker hình Tân Sửu được bỏ trong 

thùng quà hoặc hái trên cây. 

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

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


8.3.1 Vòng quay may mắn Online: 

- Kết quả trúng thưởng của Khách hàng được lưu lại trên hệ thống. Khách hàng có thể kiểm tra 

lại kết quả của mình tại website https://mayman.acb.com.vn bằng mã tham gia mà ACB đã 

gửi. 

- Mã tham gia được ACB gửi cho khách hàng thỏa điều kiện tham gia chương trình. Mã tham 

gia do hệ thống phần mềm của ACB cấp tự động, ngẫu nhiên có 6 ký tự gồm chữ số và chữ 

cái viết hoa (ví dụ: 8H16N1). 

- Tổng số bằng chứng xác định trúng thưởng là tổng số lượt quay thực tế được phát hành khi 

thực hiện chương trình khuyến mại. Không giới hạn tổng số bằng chứng xác định trúng thưởng. 

- Số lượng giải thưởng còn lại của mỗi loại giải thưởng sẽ được hệ thống cập nhật liên tục tại 

thời điểm truy cập website và hiển thị công khai trên website của chương trình để tất cả khách 

hàng có thể tra cứu thông tin. 

     8.3.2 Hái Lộc Xuân: 

- Kết quả giải thưởng khi hái lộc được xác định như sau: Khách hàng hái sticker hình Tân Sửu 

hợp lệ là phiếu có sticker được dán kính, sau đó Khách hàng mở lớp sticker hình Tân Sửu sẽ 

hiện 1 trong 3 chữ Phúc/An/Lộc, tương ứng các chữ này là giải thưởng trao tặng KH theo quy 

định tại mục 8.1.2.  

- Hình ảnh Lộc Xuân hình sticker Tân Sửu phát hành: 

        (hình sticker Tân Sửu trước & sau khi tháo lớp sticker xác định giải thưởng) 

   

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

a. Vòng quay may mắn Online: 

- Thời gian xác định trúng thưởng: ngay khi khách hàng thực hiện quay thưởng tại website 

vòng quay may mắn của chương trình. Thời hạn cuối cùng khách hàng thực hiện quay 

thưởng tại website vòng quay may mắn là hết ngày 10/04/2021.  

- Địa điểm xác định trúng thưởng: trang website vòng quay may mắn trực tuyến của chương 

trình https://mayman.acb.com.vn 

- Cách thức xác định trúng thưởng: Quay số bằng phần mềm quay thưởng tự động để xác định 

ngẫu nhiên giải thưởng của chương trình. 

- Khách hàng đăng nhập vào website https://mayman.acb.com.vn và thực hiện quay vòng 

quay may mắn. Ngay sau khi khách hàng hoàn thành lượt quay màn hình hiển thị thông báo.  

- Nội dung hiển thị khi Khách hàng trúng thưởng như sau:  

     Trường hợp khách hàng trúng giải đặc biệt sẽ hiển thị thông báo với nội dung: “Chúc 

mừng Bạn đã trúng Giải Giải Triệu Phú” 

https://mayman.acb.com.vn/


 

     Trường hợp khách hàng trúng giải nhất sẽ hiển thị thông báo với nội dung: “Chúc 

mừng Bạn đã trúng Giải Công Nghệ Số” 

 

     Trường hợp khách hàng trúng giải ba sẽ hiển thị thông báo với nội dung: “Chúc mừng 

Bạn đã trúng Giải Trải nghiệm Số” 

 

     Trường hợp khách hàng trúng giải ba sẽ hiển thị thông báo với nội dung: “Chúc mừng 

Bạn đã trúng Giải  Lì xì Tết” 



 

    Trường hợp khách hàng trúng giải tư sẽ hiển thị thông báo với nội dung: “Chúc mừng 

Bạn đã trúng Giải Blue Rewards” 

                                                               

Trong đó: “Bạn còn X lượt”, X là số lượt quay còn lại của từng khách hàng thỏa điều kiện. 

Ví dụ như hình minh họa trên, X là 10 lượt quay 

     Nội dung hiển thị khi Khách hàng không trúng thưởng: “Cảm ơn bạn đã tham gia 

chương trình” 

                                                                   

 

 

b. Đối với Hái Lộc Xuân: 

Ngay khi giao dịch gửi tiền có kỳ hạn tại quầy thỏa điều kiện, Khách hàng được mời hái lộc tại CN/PGD 

ACB mà khách hàng giao dịch. Khách hàng hái lộc ngẫu nhiên 1 sticker hình Tân Sửu được bỏ trong 



thùng quà hoặc hái trên cây. Khách hàng mở lớp sticker để xác định giải thưởng trúng 100% các loại 

quà sau: 

 Khách hàng nhận được ngay Phiếu quà tặng giảm 50% phí chuyển tiền trong nước khi khách hàng 

hái Lộc Xuân có chữ “Phúc” 

 Khách hàng nhận được ngay Phiếu quà tặng miễn phí thường niên thẻ tín dụng  khi khách hàng hái 

lộc xuân có chữ “An” 

 Khách hàng nhận được ngay lì xì tiền mặt 20,000 VND khi khách hàng hái lộc xuân có chữ “Lộc” 

c. Cách thức xác định trúng thưởng khi còn giải thưởng: 

Sau ngày 10/04/2021, nếu còn giải thưởng quay vòng quay may mắn online & hái Lộc Xuân chưa 

có khách hàng trúng thưởng ACB sẽ tổ chức xác định khách hàng trúng thưởng theo phương thức 

quay số bằng phần mềm điện tử cho tất cả khách hàng tham gia chương trình để xác định khách 

hàng trúng các giải thưởng còn lại.  

 Địa điểm: Hội sở ACB – 442 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, Tp.HCM 

 Thời gian: 16/04/2021 

 Cách thức xác định trúng thưởng: riêng biệt của 02 chương trình như sau: 

 Đối với giải thưởng vòng quay may mắn: tất cả mã tham gia của Khách hàng tham gia chương 

trình vòng quay may mắn cho vào kho quay số để xác định ngẫu nhiên mã trúng thưởng của 

từng chương trình. Khách hàng trúng thưởng là khách hàng sở hữu mã tham gia trùng với 

mã tham gia được hiển thị quay trúng. Mỗi khách hàng chỉ có duy nhất 01 mã tham dự (không 

tính lượt quay) từ chương trình vòng quay may mắn. Mã tham dự đã trúng thưởng không 

được quay giải thưởng tiếp theo. Thứ tự quay số bắt đầu từ giải thưởng có giá trị thấp nhất 

đến giải thưởng có giá trị cao nhất (cụ thể theo thứ tự: Giải Blue Rewards, Giải Lì xì Tết, 

Giải Trải nghiệm Số, Giải Công Nghệ Số, Giải Triệu Phú) 

 Đối với chương trình Hái Lộc Xuân: tất cả mã khách hàng của khách hàng tham gia hái lộc 

được cho vào kho quay số để xác định ngẫu nhiên mã trúng thưởng. Khách hàng trúng thưởng 

là khách hàng sở hữu mã khách hàng trùng với mã khách hàng được hiển thị quay trúng. Mỗi 

khách hàng chỉ có duy nhất 01 mã khách hàng từ chương trình hái lộc. Mã tham dự đã trúng 

thưởng không được quay giải thưởng tiếp theo. Thứ tự quay số bắt đầu từ giải thưởng có giá 

trị thấp nhất đến giải thưởng có giá trị cao nhất (cụ thể theo thứ tự sau: Lì xì 20,000 VND, 

Phiếu quà tặng giảm 50% phí chuyển tiền trong nước, Phiếu quà tặng miễn phí thường niên 

thẻ tín dụng). 

8.5. Thông báo trúng thưởng: 

a. Vòng quay may mắn Online:  

 Danh sách người trúng thưởng vòng quay may mắn ở mỗi hạng mục được công bố trên website 

ACB. 

 Tất cả kết quả trúng thưởng vòng quay may mắn của Khách hàng sẽ được lưu lại trên hệ thống 

ngay sau khi Khách hàng quay thưởng, Khách hàng có thể kiểm tra lại kết quả quay thưởng 

của mình tại website https://mayman.acb.com.vn bằng mã tham gia mà ACB đã gửi. (Hệ thống 

không lưu kết quả không trúng thưởng) 

 Đối với Giải Triệu Phú, Giải Công Nghệ Số, Giải Trải Nghiệm Số: Trong vòng 14 ngày làm 

việc kể từ ngày hệ thống xác định khách hàng trúng thưởng, nhân viên ACB sẽ gọi điện thông 

báo và hướng dẫn khách hàng đến ACB nhận giải.  

 Đối với Giải Lì xì Tết: ACB chuyển tiền lì xì vào TKTT (còn active) của KH trích tiền gửi tiết 

kiệm Online trong vòng 45 ngày làm việc theo mục 8.6 



 Đối với Giải thưởng Blue Rewards: được thể hiện gồm Tên giải thưởng và số điểm Blue 

Rewards và hệ thống ACB sẽ tự động cập nhật điểm lên tài khoản của khách hàng trên ứng 

dụng ACB Lifestyle trong vòng 14 ngày làm việc. 

 Trường hợp ACB có tổ chức quay số trúng thưởng đối với các giải thưởng chưa có người trúng 

sau khi kết thúc chương trình, kết quả trúng thưởng sẽ được thông báo đến khách hàng như 

sau: 

 Tất cả kết quả trúng thưởng của Khách hàng sẽ được thông báo trên website 

www.acb.com.vn trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc quay số. 

 Đối với Giải Triệu Phú, Giải Công Nghệ Số, Giải Trải Nghiệm Số, Giải Lì xì Tết: Trong 

vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức quay số ACB sẽ gọi điện thông báo/SMS và 

hướng dẫn khách hàng trúng thưởng đến ACB nhận giải. 

b. Hái Lộc Xuân:  Người trúng thưởng nhận thưởng ngay sau khi hái lộc tại CN/PGD  

Trường hợp ACB có tổ chức quay số trúng thưởng đối với các giải thưởng chưa có người trúng sau 

khi kết thúc chương trình, kết quả trúng thưởng sẽ được thông báo đến khách hàng như sau: 

 Tất cả kết quả trúng thưởng của Khách hàng sẽ được thông báo trên website www.acb.com.vn 

& gửi email hoặc điện thoại thông báo trúng thưởng cho Khách hàng trong vòng 5 ngày làm 

việc kể từ ngày kết thúc quay số 

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

    8.6.1 Cách thức trao thưởng đối với giải thưởng vòng quay may mắn Online: 

a. Đối với các Giải Triệu Phú, Giải Công Nghệ Số, Giải Trải Nghiệm Số: Khách hàng nhận bằng hiện 

vật hoặc quy đổi thành tiền chuyển vào tài khoản của Khách hàng tại ACB.  

- Đối với Khách hàng nhận hiện vật: Khách hàng sẽ đến nhận giải thưởng tại Chi nhánh/ Phòng 

giao dịch ACB theo chỉ định của ACB hoặc Chi nhánh/Phòng giao dịch ACB theo lựa chọn 

của khách hàng, khách hàng hoàn trả thuế liên quan đến việc nhận giải theo mức quy định của 

Nhà nước cho ACB bằng tiền mặt ngay khi nhận giải thưởng hiện vật. 

- Đối với Khách hàng quy đổi thành tiền chuyển vào tài khoản của Khách hàng tại ACB: ACB 

sẽ chuyển tiền mặt tương đương giá trị giải thưởng vào tài khoản của khách hàng tại ACB, 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. 

b. Đối với các giải thưởng còn lại:  

 Giải Lì Xì: Khách hàng nhận bằng tiền chuyển khoản vào TKTT (còn active) trích tiền gửi 

Online của KH. Nếu TKTT của KH không còn active tại ACB thì ACB liên hệ KH lên nhận 

trực tiếp trong vòng 14 ngày làm việc kể từ khi kết thúc chương trình. Sau thời gian trên đối 

với giải thưởng Lì xì đã xác định KH trúng thưởng mà KH vẫn không đến ACB nhận thưởng, 

ACB sẽ quy đổi thành 1000 điểm Blue Rewards để KH tích điểm đổi quà tặng. Hệ thống ACB 

sẽ tự động cập nhật điểm lên tài khoản của khách hàng trên ứng dụng ACB Lifestyle trong 

vòng 14 ngày làm việc. 

 Giải Blue Rewards: Khách hàng nhận giải thưởng trực tiếp trên website vòng quay may mắn 

của chương trình và trên ứng dụng ACB Lifestyle của ACB. Điểm Blue Reward sẽ tự động cập 

nhật lên tài khoản khách hàng trên ứng dụng ACB Lifestyle trong vòng 14 ngày làm việc. 

 Thủ tục trao thưởng: 

 Khách hàng sẽ đến nhận giải thưởng tại Chi nhánh/ Phòng giao dịch ACB theo chỉ định 

của ACB hoặc Chi nhánh/Phòng giao dịch ACB theo lựa chọn của khách hàng. 

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


 Khách hàng xuất trình bản chính Chứng Minh Nhân Dân/ Căn Cước Công Dân/ Hộ chiếu 

đã đăng ký với ACB và ký nhận vào Biên Bản Nhận Thưởng.  

 Thời hạn kết thúc trao thưởng: Tối đa 45 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình  

 Trách nhiệm của khách hàng trúng thưởng đối với chi phí phát sinh khi nhận thưởng, thuế thu 

nhập không thường xuyên: 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). 

8.6.2 Cách thức trao thưởng đối với giải thưởng Hái Lộc Xuân: 

 Khách hàng ngay khi hái lộc xác định được giải thưởng thì được nhận thưởng ngay tại quầy 

(CN/PGD) như sau: 

 Đối với giải Phúc, An (phiếu quà tặng): nhận ngay tại quầy bằng phiếu quà tặng theo từng 

giải thưởng quy định. 

 Đối với giải Lộc : nhận bằng tiền mặt 20.000 VND/giải 

Thủ tục trao thưởng: Tất cả Khách hàng đã nhận thưởng ký nhận vào Biên Bản Nhận Thưởng. 

 Cách thức trao giải đối với trường hợp sau khi quay số xác định trúng thưởng khi còn giải 

thưởng 

Tất cả kết quả trúng thưởng của Khách hàng sẽ được thông báo trên website www.acb.com.vn 

& gửi email thông báo trúng thưởng cho Khách hàng trong vòng 5 ngày kể từ ngày kết thúc 

quay số.. 

 Đối với giải lì xì tiền mặt 20,000 VND: Khách hàng nhận bằng tiền chuyển khoản vào TKTT 

(còn active) của KH. Nếu TKTT của KH không còn active tại ACB thì trong vòng 5 ngày làm 

việc kể từ khi quay số ACB liên hệ KH qua điện thoại thông báo khách hàng lên nhận trực tiếp 

trong vòng 5 ngày làm việc tiếp theo. Sau thời gian trên đối với giải thưởng Lì xì đã xác định 

KH trúng thưởng mà KH vẫn không đến ACB nhận thưởng, ACB sẽ quy đổi thành 200 điểm 

Blue Rewards để KH tích điểm đổi quà tặng. Hệ thống ACB sẽ tự động cập nhật điểm lên tài 

khoản của khách hàng trên ứng dụng ACB Lifestyle trong vòng 14 ngày làm việc. 

 Đối với giải Phúc & An (phiếu quà tặng): ACB gửi phiếu quà tặng Online cho khách hàng qua 

email.   

 Thời hạn kết thúc trao thưởng: Tối đa 45 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình  

9. Đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến chương trình khuyến 

mại: 

Mọi chi tiết liên quan đến chương trình khuyến mại, khách hàng liên hệ các địa điểm giao dịch của 

ACB trên toàn quốc hoặc liên hệ Trung Tâm Dịch Vụ Khách hàng 24/7: 028 38247247 

10. Trách nhiệm công bố thông tin: 

 ACB có trách nhiệm thông báo công khai chi tiết nội dung thể lệ chương trình khuyến mại tại các 

chi nhánh, phòng giao dịch của ACB trên toàn quốc và thông báo trực tiếp với khách hàng tham 

gia chương trình, thông báo trên website của ACB (www.acb.com.vn) . 

 Sau khi chương trình kết thúc, ACB sẽ thông báo kết quả thực hiện chương trình tại chi nhánh, 

phòng giao dịch, trên website của ACB (www.acb.com.vn). 

11. Các quy định khác:  

 Quy định đối với việc tất toán trước hạn: khách hàng nếu tất toán trước kỳ hạn và trước thời hạn 

trao thưởng sẽ bị thu lại giá trị quà tặng đã nhận trước đó, trường hợp tất toán sau thời hạn trao 

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


thưởng sẽ không bị thu hồi giải thưởng. Đối với giải thưởng “Quay số may mắn xác định trúng 

thưởng trên online”: các Giải Triệu Phú, Giải Công Nghệ Số, Giải Trải Nghiệm Số không được tất 

toán trước hạn tài khoản tiết kiệm trực truyến. 

 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 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. 

 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. 

 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. 

 


