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THỂ LỆ CHƢƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI 

 “TÂN SỬU NHƢ Ý – NGẬP TRÀN PHÚ QUÝ” 

1. Tên chƣơng trình: “Tân Sửu như ý - Ngập tràn phú quý”. 

2. Thời gian: Từ 06/01/2021 đến 15/03/2021. 

3. Sản phẩm áp dụng:  

- Tiết kiệm truyền thống, lĩnh lãi cuối kỳ 

- Tiết kiệm thường/Tiền gửi có kỳ hạn, lĩnh lãi cuối kỳ trên kênh Ngân hàng điện tử 

4. Phạm vi: Trên toàn hệ thống NCB. 

5. Hình thức:  

- Đối với sản phẩm tiết kiệm tại quầy: Quay thưởng trúng quà, Cào trúng thưởng đón Thần tài. 

- Đối với sản phẩm tiết kiệm trực tuyến: Quay thưởng cuối kỳ. 

6. Đối tƣợng đƣợc hƣởng khuyến mại: Khách hàng cá nhân (gắn mã DAO Khối KHCN) là người Việt 

Nam sử dụng sản phẩm, dịch vụ của NCB trong chương trình khuyến mại. 

7. Nội dung và thể lệ chi tiết chƣơng trình khuyến mại: 

a. Điều kiện tham gia chƣơng trình  

Quy định chung 

Loại tiền gửi VNĐ 

Số tiền gửi tối thiểu 50,000,000 VNĐ 

Kỳ hạn gửi Từ 01 tháng trở lên 

Lãi suất Bảng lãi suất áp dụng riêng cho CTKM 

Doanh số quy đổi 1 tháng 
DSQĐ từ 500,000,000 VNĐ trở lên 

DSQĐ =  Số tiền gửi   x  Kỳ hạn gửi 

 

DSQĐ =  Số tiền gửi   x  Kỳ hạn gửi 

b. Cơ cấu quà tặng 

- Quay thƣởng trúng quà tại quầy:  

ĐỐI TƢỢNG QUÀ TẶNG SL 

KH gửi tiết kiệm truyền thống, lĩnh lãi 

cuối kỳ tại quầy 

 Bộ 2 bát sứ  3,100 

 Bộ 2 đĩa sứ  2,000 

 Máy xay sinh tố cầm tay 600 

 Bộ 6 bát 2 đĩa  1,000 
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ĐỐI TƢỢNG QUÀ TẶNG SL 

 Khay nướng điện L&L  700 

 Bình giữ nhiệt L&L  700 

TỔNG 8,100 

- Cào trúng thƣởng đón Thần tài: 

ĐỐI TƢỢNG QUÀ TẶNG 

Khách hàng đủ điều kiện tham gia CTKM gửi tiết kiệm tại quầy ngày 17-

22/02/2021, thực hiện cào trúng thưởng trên phần mềm NCB 

Tiền mặt mệnh giá từ 

50,000 - 500,000 VNĐ 

- Quay thƣởng cuối kỳ: 

ĐỐI TƢỢNG QUÀ TẶNG SL 

Khách hàng đủ điều kiện tham gia CTKM 

gửi tiết kiệm trực tuyến 

01 Tivi Sony 65inch 05 

01 Điện thoại Iphone 12 ProMax 128GB 05 

c. Nội dung chƣơng trình 

 Quy định về Quà tặng ngay tại quầy 

Quy định về quà 

tặng 

- Khách hàng đủ điều kiện tham gia CTKM thực hiện quay thưởng trên phần mềm 

NCB để xác định quà tặng. 

- Mỗi khách hàng tham gia quay thưởng sẽ có cơ hội trúng 1 phần quà trong danh 

mục quà tặng đã nêu trên. 

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

- Mỗi KH chỉ nhận 01 phần quà/DAO mỗi ngày trong thời gian chương trình. 

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

ĐVKD hết. 

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

Quy định về rút 

trước hạn 

- 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 như sau: 

 Thời gian thực gửi < 3 tháng: bắt buộc thu phí tất toán trước hạn bằng tổng giá 
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trị quà tặng đã nhận. 

 Thời gian thực gửi ≥ 3 tháng: Giám đốc TT KHCN quyết định việc thu phí tất 

toán trước hạn. 

Quy định về Cào trúng thƣởng đón Thần tài 

Quy định về giải 

thưởng 

- Khách hàng đủ điều kiện tham gia CTKM từ 17 - 22/02/2021 thực hiện cào trúng 

thưởng trên phần mềm NCB để xác định giải thưởng. 

- Mỗi khách hàng tham gia cào trúng thưởng sẽ có cơ hội trúng 1 giải thưởng trong 

danh mục quà tặng đã nêu trên. 

- Quà tặng không có giá trị quy đổi, mỗi KH chỉ nhận 01 giải/DAO. 

- Địa điểm nhận thưởng: đơn vị nơi KH thực hiện cào trúng thưởng. 

Quy trình cào 

trúng thưởng 

- Bƣớc 1: Khách hàng làm thủ tục gửi tiền tiết kiệm tham dự chương trình khuyến 

mại. 

- Bƣớc 2: Khách hàng đủ điều kiện sẽ được tham gia cào trúng thưởng trên phần 

mềm cào điện tử của NCB. Khách hàng thực hiện cào trên máy vi tính được đặt tại 

quầy giao dịch của NCB có cài phần mềm cào. Sau khi cào, khách hàng sẽ xác định 

được có trúng thưởng hay không. 

- Bƣớc 3: Khách hàng ký vào phiếu xác nhận kết quả cào. 

Quy định về Quay thƣởng cuối kỳ 

Quy 

định về 

seri dự 

thưởng 

Định  

nghĩa  

- Seri dự thưởng là dãy số của chính sổ tiết kiệm tham gia CTKM, gồm 12 chữ số 

Điều 

kiện 

- KH mở mới và quay vòng Tiết kiệm trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ, trong thời gian triển 

khai và theo quy định của chương trình. 

Cách 

tính  
Số lượng seri = Số lượng sổ tiết kiệm trực tuyến tham gia CTKM 

Seri dự 

thưởng 

hợp lệ 

- 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. 

Quy định về Thẻ 

tiết kiệm trúng 

thưởng 

- Quay thưởng áp dụng với tất cả các seri dự thưởng đã phát hành trong thời gian 

CTKM (từ 06/01/2021 đến 15/03/2021). 
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- Ngày mở thưởng dự kiến: 24/03/2021 

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

Quy định khác 

Quy định về giải 

thưởng 

- KH được tham gia đồng thời Quay thưởng trúng quà tại quầy, Cào trúng thưởng đón 

Thần tài và Quay thưởng cuối kỳ nếu đủ điều kiện tham gia chương trình. 

- KH nhận giải thưởng bằng hiện vật (trừ Cào trúng tiền mặt đón Thần tài), quà tặng 

giải thưởng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt. 

- KH phải đóng thuế Thu nhập cá nhân và các loại thuế phí khác, bằng tiền mặt, phát 

sinh theo quy định của pháp luật (nếu có). 

- Khách hàng đồng ý nhận thưởng đồng nghĩa với việc đồng ý để NCB phong tỏa tài 

khoản tiền gửi trực tuyến trúng thưởng của khách hàng nếu tài khoản tiền gửi trực 

tuyến đó chưa đến hạn. Trường hợp khách hàng đã nhận quà tặng nhưng vẫn thực 

hiện tất toán trước hạn, khách hàng phải hoàn trả bằng việc khấu trừ 100% giá trị 

quà tặng từ tài khoản thanh toán hoặc tài khoản tiền gửi của khách hàng tại NCB 

hoặc bằng tiền mặt. 

Địa điểm quay số 

dự kiến 

- Trụ sở chính Ngân hàng TMCP Quốc Dân - Địa chỉ 28C - D Bà Triệu, Phường Hàng 

Bài, Quân Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Lưu ý:  

- Lễ quay số sẽ tổ chức công khai dưới sự giám sát của đại diện các bên liên quan. 

- NCB sẽ tổ chức quay số trên phần mềm để xác định ra số seri trúng thưởng. 

- Trong trường hợp số seri được tìm ra là số seri không hợp lệ (là seri của số tiết kiệm 

rút trước hạn hoặc chuyển nhượng từ ngày mở sổ đến ngày quay thưởng), ngân hàng 

sẽ tiếp tục quay số để tìm ra số seri trúng thưởng hợp lệ.  

- Cách xác định seri trúng thưởng: là seri hợp lệ theo quy định và có chuỗi chữ số dự 

thưởng trùng với chuỗi số được xác định trúng thưởng về chữ số và thứ tự chữ số 

trong từng lần quay thưởng.  

- Kết quả quay số trúng thưởng sẽ được lập thành biên bản và có chữ kí xác nhận của 

các bên liên quan. 
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Cách thức nhận 

giải 

- 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: CMND hoặc các giấy tờ tương đương theo 

quy định của Pháp luật 

Điều kiện khác 

của Chương trình 

- NCB được phép sử dụng hình ảnh, tư liệu và các thông tin liên quan cho mục đích 

quảng cáo, khuyến mại của NCB và trên các phương tiện thông tin đại chúng mà 

không phải trả bất cứ chi phí nào thêm cho người nhận thưởng.  

- Bản điều kiện và điều khoản của chương trình này có thể thay đổi tại từng thời điểm 

theo toàn quyền quyết định của NCB sau khi đã thực hiện các thủ tục cần thiết theo 

quy định của Pháp luật.  

- Bằng việc tham gia CTKM này, khách hàng mặc định chấp thuận tất cả các Điều 

khoản và điều kiện của chương trình được liệt kê trên đây.  

 

 

 

 

 

http://ncb-bank.vn/

