CHI TIẾT THỂ LỆ CHƢƠNG TRÌNH
TẾT ĐẾN XUÂN SANG – VÀNG TRAO PHÁT LỘC
1. Thời gian triển khai: Từ 03/01/2020 đến hết 15/03/2020.
2. Sản phẩm áp dụng:
-

Tiết kiệm truyền thống, lĩnh lãi cuối kỳ

-

Thẻ tín dụng NCB Visa.

-

Dịch vụ chuyển tiền nhanh 247.

3. Các ƣu đãi áp dụng:
3.1. Tiết kiệm
 Điều kiện:
-

Tiết kiệm truyền thống, lĩnh lãi cuối kỳ.

-

Kỳ hạn: Từ 1 tháng

-

Số tiền gửi: Từ 100 triệu đồng

-

Loại tiền: VNĐ

-

Doanh số quy đổi 1 tháng từ 500 triệu trở lên (DSQĐ = Số tiền gửi * Kỳ hạn gửi)


Quay số trúng quà: KH gửi TK tham gia CTKM sẽ được quay số trên phần mềm để xác
định quà tặng ngay. Danh mục quà tặng như sau
ĐỐI TƢỢNG

Khách hàng đủ điều kiện tham gia
CTKM thực hiện quay số trên
phần mềm NCB để xác định quà
tặng

QUÀ TẶNG

GIÁ TRỊ

PMH Vinmart 50k
PMH Vinmart 100k

50,000
100,000

PMH Vinmart 150k

150,000

PMH Vinmart 200k

200,000

PMH Vinmart 250k

250,000

PMH Vinmart 350k

350,000

PMH Vinmart 400k

400,000

PMH Vinmart 500k

500,000

Đĩa thủy tinh cao cấp nhỏ

450,000

Đĩa thủy tinh cao cấp nhỡ

650,000

Đĩa thủy tinh cao cấp đại

850,000

Lƣu ý: Mỗi KH chỉ được Quay số trúng quà 1 lần/ ngày.
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Quay số trúng vàng SJC 9999: Sau khi quay số trúng quà, KH sẽ tiếp tục nhận được mã dự
thưởng để Quay số trúng vàng.


Cơ cấu giải thưởng như sau
ĐỐI TƢỢNG

QUÀ TẶNG

SL

Tất cả Khách hàng đủ điều kiện tham gia CTKM gửi tiết kiệm

01 chỉ vàng SJC 9999

100

Khách hàng may mắn nhất tham gia CTKM

10 chỉ vàng SJC 9999

01


Lần
quay
thƣởng
Lần 1
Lần 2

Thời gian quay thưởng:

Seri cấp cho Thẻ tiết
kiệm gửi trong giai đoạn

Ngày mở
thƣởng dự kiến

Giải thƣởng

Số lƣợng

03/01/2020 – 18/01/2020

21/01/2020

50

03/01/2020 – 15/03/2020

18/03/2020

50 chỉ vàng SJC 9999
50 chỉ vàng SJC 9999 & 01
Cây vàng SJC 9999

51

3.2. Thẻ tín dụng NCB Visa
ĐIỀU KIỆN

ĐỐI TƢỢNG

QUÀ
TẶNG

Áp dụng cho Chủ - Tất cả các sản phẩm thẻ tín dụng quốc tế NCB Visa hiện có
thẻ chính mở mới, - Áp dụng cho 500 khách hàng đầu tiên thỏa mãn điều kiện của
lần đầu
chương trình.

01 ô tự
động hai
chiều

3.3. Dịch vụ chuyển tiền nhanh 247: Miễn phí dịch vụ cho tất cả khách hàng sử dụng dịch vụ
chuyển tiền nhanh 247 trên kênh Ngân hàng số trong thời gian triển khai CTKM.
3.4. Khách hàng mới new cif đến quay giao dịch lần đầu tiên:
ĐỐI TƢỢNG

QUÀ TẶNG

Khách hàng new cif tới giao dịch tại NCB trong thời
gian trước ngày 24/01/2019 (trước Tết Âm lịch)
Tặng ngay 01 Bộ bao lì xì Tết 2020 (Mỗi bộ 10
Giao dịch áp dụng: Gửi tiền, Mở thẻ tín dụng, Mở tài bao lì xì).
khoản, Đăng ký Internetbanking
4. Quy định chƣơng trình
4.1. Quay thƣởng trúng vàng
-

Quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.

-

Chương trình Quay thưởng trúng quà có thể kết thúc sớm hơn nếu quà tặng tại ĐVKD hết.
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-

Địa điểm nhận quà: đơn vị nơi KH mở thẻ tiết kiệm tham gia CTKM.

-

Thẻ tiết kiệm tham gia chương trình đóng dấu “Không rút trước hạn”. Trường hợp KH rút tiền
trước kỳ hạn thì phải trả chịu phí tất toán trước hạn theo quy định.

4.2. Quay thƣởng trúng vàng
-

Sau khi thực hiện Quay thưởng trúng quà, khách hàng sẽ tiếp tục được phát mã dự thưởng (seri)
để tham gia dự thưởng Quay số trúng vàng.

-

Seri dự thưởng là dãy 06 chữ số lần lượt từ 000.001 đến 999.999. Tổng số seri dự kiến phát hành
là 999.999 seri. NCB không phát hành thêm seri dự thưởng khi đã phát hành hết seri dự thưởng
dự kiến.
Số lượng
seri

=

Phần nguyên làm
tròn xuống của

Số tiền gửi x Kỳ hạn
(

)
100 triệu đồng

-

Thẻ tiết kiệm tham gia dự thưởng không được tất toán trước hạn hoặc chuyển nhượng cho người
khác trước ngày mở thưởng. Số seri của những Thẻ tiết kiệm vi phạm sẽ được coi là không hợp lệ
và sẽ bị hủy, không được tham gia quay thưởng.

-

Quay thưởng áp dụng với tất cả các seri dự thưởng đã phát hành mà chưa trúng thưởng ở đợt
quay thưởng trước đó, trong thời gian từ 03/01/2020 đến 15/03/2020.
Lần quay
thƣởng
Lần 1
Lần 2

Seri cấp cho Thẻ tiết kiệm
gửi trong giai đoạn
03/01/2020 – 18/01/2020
03/01/2020 – 15/03/2020

Ngày mở thƣởng
dự kiến
21/01/2020
18/03/2020

-

Thẻ tiết kiệm trúng thưởng giải quay số phải cam kết không được tất toán trước hạn.

-

Trường hợp KH vi phạm điều kiện trên sẽ phải hoàn lại giá trị quà tặng trúng thưởng đã nhận

-

KH nhận giải bằng hiện vật, giải thưởng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.

-

NCB có trách nhiệm công bố kết quả quay thưởng trên website: http://ncb-bank.vn và liên hệ với
KH trúng thưởng ngay sau khi có kết quả quay số trúng thưởng bằng hình thức KH đã đăng ký
với NCB (điện thoại, email…). Ngày công bố giải thưởng không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày
quay số.

-

KH trúng thưởng sẽ được trao thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình
khuyến mại.

-

KH đến nhận thưởng phải mang theo: (1) CMND hoặc các giấy tờ tương đương theo quy định
của Pháp luật, (2) Thẻ tiết kiệm tham gia chương trình (trong trường hợp chưa tất toán), (3) Giấy
xác nhận seri dự thưởng có seri trúng thưởng.
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4.3. Thẻ tín dụng NCB Visa
-

Áp dụng cho 500 chủ thẻ tín dụng NCB Visa mở mới đầu tiên trong thời gian triển khai chương
trình.

-

Quà tặng chỉ áp dụng cho thẻ chính mở mới và không áp dụng cho thẻ phụ.

-

Mỗi thẻ chỉ được nhận ưu đãi 01 lần trong toàn bộ chương trình.

4.4. Dịch vụ chuyển tiền nhanh 247
-

Tất cả khách hàng sử dụng dịch vụ chuyển tiền nhanh 247 trên NCB Smart, NCB Izi Mobie,
Internetbanking trong thời gian triển khai chương trình khuyến mại.

4.5. Sản phẩm dịch vụ bất kỳ
-

Khách hàng new cif đến giao dịch tại NCB từ 11/01/2019 đến hết ngày 24/01/2019 (trước Tết
Âm lịch)

-

Các loại giao dịch áp dụng: Gửi tiết kiệm, Mở tài khoản, Phát hành thẻ tín dụng, Chuyển tiền,
Đăng ký e-banking.
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