
                             THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH TOPUP 

NẠP TIỀN NGÀY VÀNG – CHIẾT KHẤU RỘN RÀNG 

 

 

1. Tên chương trình khuyến mại: “Nạp tiền ngày vàng – Chiết khấu rộn ràng” 

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Dịch vụ Nạp tiền điện thoại trả trước cho các thuê bao Viettel, 

VinaPhone, Mobifone, Vietnam Mobile 

3. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Tiền giảm giá trực tiếp cho khách hàng khi thực 

hiện giao dịch. 

4. Đối tượng áp dụng:  

Các khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ Nạp tiền điện thoại qua Ngân hàng điện tử SHB và 

cổng thanh toán VNPay, bao gồm tất cả các khách hàng hiện hữu và các khách hàng mới.  

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

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

7. Thời gian triển khai: Các ngày 5, ngày 15, ngày 25 hàng tháng, kể từ ngày 15/03/2021 đến 

hết ngày 15/02/2022 

8. Nội dung chương trình: 

- Giảm giá trực tiếp 20,000 VNĐ cho 1000 Khách hàng mỗi tháng nạp tiền từ 100,000 VNĐ 

trở lên vào các ngày vàng nạp tiền điện thoại hàng tháng. 

- Khách hàng sử dụng hết 1000 mã NGAYVANG trong tháng vào ngày vàng nào thì kết thúc 

lượng mã giảm giá trong tháng tại thời điểm đó. 

9. Ngân sách giải thưởng: Tối đa 240,000,000 đồng 

10. Cách thức xác định khách hàng trúng giải 

- Khách hàng trúng giải là khách hàng thuộc danh sách 1000 khách hàng đầu tiên thực hiện 

giao dịch nạp tiền điện thoại mệnh giá từ 100,000 VNĐ trở lên. 

- KH nhập mã giảm giá NGAYVANG, giao dịch được ghi nhận thành công trên hệ thống Ngân 

hàng điện tử (SHB Online và SHB Mobile). 

11. Quy định khác đối với khách hàng nhận thưởng: 

Mỗi khách hàng (CIF) được hưởng giảm giá tối đa 2 lần trong mỗi tháng và có thể sử dụng mã 

giảm giá NGAYVANG vào bất kỳ ngày vàng nào theo quy định về ngày vàng topup của SHB 

(bao gồm cả sử dụng 2 lần mã giảm giá trong cùng 1 ngày vàng). 

                                                                        NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN -  HÀ NỘI 

 


