THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
“28 năm – Phụng sự từ tâm, Tri ân khách hàng”
1. Tên Chương trình: 28 năm – Phụng sự từ tâm, Tri ân khách hàng
2. Thời gian triển khai: Từ 12/11/2021 đến hết 12/01/2022 hoặc đến khi có thông báo
chấm dứt.
3. Phạm vi áp dụng: Toàn hệ thống SHB trên lãnh thổ Việt Nam.
4. Đối tượng áp dụng: Khách hàng cá nhân (KHCN) và Khách hàng doanh nghiệp
(KHDN).
5. Nội dung chương trình khuyến mại:
a. Đối với KHCN:
CTKM

CTKM

CTKM

Huy động vốn

Thẻ

Ngân hàng điện tử

KHCN là chủ thẻ ghi
KHCN mở mới
Đối tượng
nợ và/hoặc tín dụng
STK/HĐTG
tại
áp dụng
quốc tế Mastercard
Quầy giao dịch SHB
của SHB

- KHCN sử dụng dịch vụ
thanh toán hóa đơn, nạp tiền
topup, quét mã QR trên kênh
Ngân hàng điện tử SHB
- Tặng sổ tiết kiệm SHB cho
các điểm chấp nhận thanh
toán đạt điều kiện

- Ưu đãi hoàn tiền
Hình thức
Tặng quà hiện vật
khuyến mại

- Khách hàng là các điểm chấp
nhận thanh toán QR do SHB
phát triển

- Tặng Tài khoản
thanh toán số đẹp
SHB

- Hoàn tiền/tặng evoucher cho
KHCN đạt điều kiện
- Tặng quà hiện vật cho KH
đạt điều kiện

 CTKM Huy động vốn: Khách hàng mở STK/HĐTG từ 10 triệu trở lên (với
thời hạn gửi từ 6 tháng trở lên) sẽ được nhận quà tặng hiện vật có giá trị tối đa
(đã bao gồm VAT) được quy đổi theo bảng sau đây:
Nội dung

Thời hạn gửi tiền

Giá trị quà tặng tối đa
quy đổi lãi suất (%/năm)

ưu đãi
6 – 11 tháng

0.20%

12 – 13 tháng

0.25%

Từ 18 tháng trở lên

0.30%
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 CTKM Thẻ:
 Ưu đãi 1: Hoàn tiền 280.000 VNĐ cho 300 chủ thẻ quốc tế SHB
Mastercard mới phát hành có chi tiêu sớm nhất từ 2.800.000 VND trở lên
trong tháng sinh nhật (từ nay đến hết 30/11/2021)
 Ưu đãi 2: Hoàn tiền 100.000 VNĐ cho 500 chủ thẻ quốc tế SHB
Mastercard hiện hữu chi tiêu sớm nhất từ 500.000 VND trở lên trong tuần
sinh nhật (từ 13/11 – 20/11/2021)
 Ưu đãi 3: Hoàn tiền 280.000 VNĐ cho 200 chủ thẻ quốc tế SHB
Mastercard chi tiêu sớm nhất từ 2.800.000 VNĐ trong ngày sinh nhật
13/11
 Ưu đãi 4: Tặng tài khoản số đẹp trị giá 5 triệu đồng và có sẵn 888.888
VNĐ trong tài khoản cho 05 chủ thẻ quốc tế SHB Mastercard chi tiêu cao
nhất (từ 10 triệu đồng) trong tháng sinh nhật (từ nay đến hết 30/11/2021)
 CTKM Ngân hàng điện tử:
 Ưu đãi 1. Dịch vụ Thanh toán hóa đơn trả sau )
 Tặng eVoucher trị giá 50.000 VNĐ khi KH thanh toán hóa đơn trả sau
một số loại dich vụ (gồm điện thoại di động, điện thoại cố định, cước
Internet/ADSL trên SHB Mobile qua đối tác VNPAY) và có giá trị thanh
toán từ 200.000 VNĐ trở lên.
 Áp dụng cho 1.300 GD đầu tiên trong thời gian diễn ra chương trình
 Khách hàng nhận được eVoucher qua tin nhắn và sẽ thực hiện đổi quà
sang một trong các loại sau: Thẻ điện thoại, mã giảm giá mua hàng tại
Điện Máy Xanh, Circle K, Tiki, Lazada, Grab…) để được hưởng ưu đãi
 Ưu đãi 2. Dịch vụ Nạp tiền điện thoại
 Giải giảm giá trực tiếp
 Giảm giá trực tiếp 20.000 VNĐ khi nhập mã SINHNHATSHB cho 500
giao dịch đầu tiên thực hiện nạp tiền điện thoại từ 100.000 VNĐ trở lên
trên SHB Mobile mỗi tháng (Tháng thứ nhất từ 12/11 – 12/12/2021;
Tháng thứ 2 từ 13/12 – 12/01/2022)
 Giải thưởng cuối chương trình
 01 Giải nhất - Dành cho khách hàng có doanh số nạp tiền điện thoại cao
nhất: khách hàng có doanh số nạp tiền điện thoại cao nhất (tối thiểu 35
triệu trong thời gian triển khai CTKM): Tặng Iphone 11Pro trị giá
26.000.000 VNĐ
 01 Giải nhì - Dành cho khách hàng có doanh số nạp tiền điện thoại cao
thứ 2: Áp dụng cho khách hàng có doanh số nạp tiền điện thoại cao thứ 2
(tối thiểu 20 triệu trong thời gian triển khai CTKM): Tặng IPAD Air4 trị
giá 14.000.000 VNĐ
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 02 giải ba - Dành cho khách hàng có doanh số nạp tiền điện thoại cao thứ
3-4: Áp dụng cho khách hàng có doanh số nạp tiền điện thoại cao thứ 3-4
(tối thiểu 15 triệu trong thời gian triển khai CTKM): Tặng Đồng hồ Apple
Watch SE trị giá 10.000.000 VNĐ/giải.
 Ưu đãi 3. Dịch vụ SHB QR merchant
 Giải thưởng Số lượng GD: 5 sổ tiết kiệm trị giá 3.000.000/1 sổ dành cho
5 merchant (MID). Áp dụng cho SHB QR Merchant có số lượng GD quét
QR nhiều nhất (tối thiểu 100 GD, mỗi GD tối thiểu 100.000 VNĐ)
 Giải thưởng doanh số thanh toán QR: 5 sổ tiết kiệm trị giá 3.000.000/1
sổ dành cho 5 merchant (MID). Áp dụng cho SHB QR Merchant có tổng
doanh số cao nhất trong thời gian diễn ra chương trình (chỉ tính các giao
dịch từ 100.000 VNĐ và đạt doanh số tối thiểu 30 triệu đồng)
 Giải thưởng dành cho người mua hàng thanh toán qua SHB QR bằng
SHB Mobile: Hoàn tiền 30%, tối đa 100.000 VNĐ áp dụng cho 400 GD
đầu tiên dùng SHB Mobile giao dịch trong thời gian diễn ra chương trình
b. Đối với KHDN:


Đối tượng khách hàng : Là KHDN, bao gồm KHDN mới, KHDN hiện hữu có nhu cầu
sử dụng SPDV tại SHB để hưởng chính sách khuyến mại theo Chương trình này.



Điều kiện khách hàng:
-

Đáp ứng các điều kiện/quy định khi sử dụng các sản phẩm dịch vụ theo quy định
chung của SHB và pháp luật từng thời kỳ.

-

Khách hàng tham gia chương trình sớm nhất để nằm trong giới hạn số lượng khách
hàng được hưởng chính sách khuyến mại.



Thời gian: Từ ngày 12/11/2021 đến 31/12/2021



Ưu đãi:
+ Tặng tài khoản số đẹp đẳng cấp áp dụng cho: 280 khách hàng gửi Hợp đồng tiền gửi và
280 khách hàng mở mới Tài khoản thanh toán
+ Miễn phí phát hành và phí thường niên thẻ tín dụng
+ Hoàn tiền tới 2,8 triệu đồng cho 28 khách hàng có chi tiêu thẻ nhiều nhất
NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN HÀ NỘI
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