
THỂ LỆ CHƢƠNG TRÌNH 

1. Tên chƣơng trình: “NHANH TAY TRẢ CƢỚC – RƢỚC NGAY IPAD” 

2. Địa bàn, phạm vi khuyến mại: Toàn hệ thống ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) 

3. Thời gian triển khai:  Từ 01/08/2017 đến hết 18/09/2017. 

4. Đối tƣợng: Thuê bao Vinaphone trả sau được thanh toán cước qua dịch vụ ngân hàng điện 

tử SHB Online và SHB Mobile 

5. Dịch vụ khuyến mại: Dịch vụ thanh toán cước trực tuyến cho thuê bao di động trả sau của 

Vinaphone 

6. Nội dung chƣơng trình 

6.1     Cơ cấu giải thƣởng 

07 Máy tính bảng Apple iPad 9.7 – 4G – 32GB – phiên bản 2017 trao cho 07 khách hàng may 

mắn mỗi tuần. 

6.2    Hình thức khuyến mại 

Khi khách hàng thanh toán cước thuê bao trả sau Vinaphone của mình hoặc thanh toán cho 

thuê bao khác qua SHB Online hoặc SHB Mobile, với mỗi 50.000 đồng, Khách hàng là chủ thuê 

bao Vinaphone trả sau sẽ nhận được 02 mã dự thưởng để tham gia quay số may mắn vào tuần 

kế tiếp. Số tiền thanh toán càng lớn thì khách hàng càng nhận được nhiều mã dự thưởng.  

6.3     Quy định về Mã dự thƣởng 

 Chương trình sẽ gửi mã dự thưởng cho khách hàng từ 00h00 ngày 01/8/2017. 

- Mã dự thưởng bao gồm 9 chữ số ngẫu nhiên. 

- Một mã dự thưởng chỉ được trúng 1 giải. 

- Giải thưởng của chu kỳ khuyến mại sẽ được xác định bằng cách sử dụng các chuỗi mã dự 

thưởng theo chu kỳ (mỗi chu kỳ được xác định là 07 ngày). Kết thúc mỗi chu kỳ, hệ thống sẽ 

tổng kết mã dự thưởng của Khách hàng tích lũy trong mỗi kỳ trước đó. Hệ thống sẽ quay 

thưởng ngẫu nhiên để chọn ra người trúng thưởng. 

- Mã dự thưởng phát sinh chu kỳ nào chỉ được quay thưởng tại chu kỳ đó, không được tham gia 

quay thưởng chu kỳ quay thưởng sau. 

- Chương trình gửi tin nhắn thông báo mã dự thưởng qua đầu số 1558. 

6.4    Thời gian quay thƣởng: 

Thời gian quay thưởng được thực hiện vào thứ năm hàng tuần. 

Lần 
Thời gian quay 

thƣởng 
Các MDT tham gia quay thƣởng 

1 10/08/2017 Mã phát sinh từ 01/08/2017 - 07/08/2017 

2 17/08/2017 Mã phát sinh từ 08/08/2017 - 14/08/2017 

3 24/08/2017 Mã phát sinh từ 15/08/2017 - 21/08/2017 

4 31/08/2017 Mã phát sinh từ 22/08/2017 - 28/08/2017 



5 07/09/2017 Mã phát sinh từ 29/08/2017 – 04/09/2017 

6 14/09/2017 Mã phát sinh từ 05/09/2017 - 11/09/2017 

7 21/9/2017 Mã phát sinh từ 12/09/2017 - 18/09/2017 

 

6.5    Xác minh khách hàng trúng thƣởng: 

- Trong vòng 5 ngày làm việc sau khi quay thưởng, Vinaphone sẽ tiến hành gọi điện trực tiếp để 

xác minh thuê bao trúng thưởng. Vinaphone sẽ tiến hành liên hệ khách hàng trong 3 ngày làm 

việc liên tục trong khoảng thời gian từ 8h00 đến 17h00 hàng ngày, mỗi ngày tối đa 5 cuộc gọi. 

Trong trường hợp liên lạc qua cuộc gọi như trên không thành công, tiếp tục liên lạc với chủ thuê 

bao qua việc gửi tin nhắn (trực tiếp tối đa 3 lần từ số điện thoại 18001091).  

- Vào thời điểm xác minh trúng thưởng và nhận các giải thưởng, số thuê bao trúng thưởng phải 

đang ở trạng thái hoạt động cả 2 chiều. 

- Giải thưởng chỉ được trao cho các thuê bao đứng tên trên hợp đồng tại thời điểm thông báo 

trúng thưởng. 

- Vinaphone sẽ tiến hành gửi thưởng cho khách hàng chậm nhất 30 ngày kể từ ngày kết thúc 

chương trình khuyến mại. 

7. Quy định khác 

- Khách hàng trúng thưởng phải chịu chi phí đi lại, ăn ở cho việc nhận thưởng của mình.  

- Khách hàng trúng thưởng phải nộp thuế thu nhập không thường xuyên (nếu có) theo quy định 

của pháp luật hiện hành. 

- Giải thưởng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt. 


