
 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH 

1. Tên chương trình khuyến mại:"Sinh viên nạp tiền - chiết khấu liền tay" 

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Dịch vụ nạp tiền điện thoại qua Ngân hàng điện tử SHB 

3. Đối tượng áp dụng:  

- Các khách hàng là sinh viên của một số trường/cơ sở đào tạo có hợp tác liên kết phát hành 

thẻ với SHB đăng ký mới dịch vụ ngân hàng điện tử từ 10/10/2020 đến 31/01/2021. Các 

Sinh viên/Học viên tại các trường/cơ sở đào tạo bao gồm (nhưng không giới hạn): Đại học 

Thủ Đô, Học viện Ngoại giao, Đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên cơ sở 2, Đại học Thể 

dục thể thao Từ Sơn, Khoa Du lịch – Đại học Huế, Khoa kỹ thuật & Công nghệ – Đại học 

Huế, Đại học Tiền Giang, Cao đẳng Tiền Giang, Đại học Lạc Hồng. 

4. Phạm vi/địa bàn triển khai: Toàn hệ thống SHB. 

5. Kênh giao dịch áp dụng: SHB Online và SHB Mobile 

6. Thời gian triển khai: Từ 10/10/2020 đến 31/01/2021 hoặc đến khi sử dụng hết ngân sách 

của chương trình khuyến mãi. 

7. Nội dung khuyến mại:  

Các Khách hàng thuộc đối tượng áp dụng của chương trình sẽ được hưởng chiết khấu trực tiếp 

trên mỗi giao dịch nạp tiền điện thoại trên SHB Online hoặc SHB Mobile của KH khi nhập mã 

chiết khấu/mã giảm giá mà SHB phát hành như cơ cấu giải thưởng của chương trình. 

8. Cơ cấu giải thưởng:  

STT Giải thưởng 

Số lượng mã 

giảm giá 

dành cho 

các trường 

Giá trị 

giảm 

giá 

(VNĐ) 

Ngân sách 

sử dụng 

(VNĐ) 

Điều kiện 

Mã 

giảm 

giá (dự 

kiến) 

1 

Giảm giá trực 

tiếp 20,000 VNĐ 

cho sinh viên 

đăng ký mới 

SHB Online, 

SHB Mobile khi 

sử dụng mã giảm 

giá trực tiếp theo 

quy định của 

SHB 

6,000 20,000 120,000,000 

- Nạp tiền từ 50,000 

trở lên, áp dụng cho 

tất cả các mạng viễn 

thông tại Việt Nam 

- Mỗi sinh viên được 

hưởng chiết khấu tối 

đa 2 lần trong suốt 

thời gian diễn ra 

chương trình 

SV20 

9. Cách thức xác định khách hàng trúng giải 

- Các khách hàng trúng giải là các khách hàng thực hiện giao dịch nạp tiền điện thoại, nhập 

mã giảm giá tương ứng dành cho khách hàng và được ghi nhận thành công trên hệ thống 

Ngân hàng điện tử SHB Online hoặc SHB Mobile. 

 



 
10. Quy định đối với khách hàng nhận thưởng 

- Mỗi khách hàng (theo CIF) chỉ được hưởng khuyến mại hai lần trong suốt thời gian diễn 

ra chương trình khi nhập mã chiết khấu/mã giảm giá giao dịch “Nạp tiền điện thoại”trên 

kênh SHB  Online hoặc SHB Mobile. 
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