
 

NGÂN HÀNG TMCP 

SÀI GÒN - HÀ NỘI 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH 

1. Tên chương trình khuyến mại: “Nạp tiền ngày vàng – Rộn ràng ưu đãi 2022" 

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

3. Hình thức khuyến mại: Tặng mã giảm giá nạp tiền điện thoại trực tuyến cho Khách hàng  

4. Thời gian triển khai: Từ 25/02/2022 – 31/12/2022  

5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Dịch vụ nạp tiền điện thoại trực tuyến trên SHB Mobile, 

SHB Online 

6. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Mã giảm giá nạp tiền điện thoại trực tuyến  

7. Đối tượng áp dụng: Các khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ SHB Mobile, SHB Online của  

8. Cơ cấu giải thưởng:  

ST

T 
Giải thưởng 

 

Điều kiện nhận giải thưởng 
Số lượng ưu 

đãi toàn 

chương trình 

Giá trị 

ưu đãi 

(VND) 

Ngân sách 

(VND) 

1 

Mã giảm giá 

điện thoại 

NGAYVANG 

trị giá 20.000 

VND 

- 500 KH nạp tiền điện thoại 

mệnh giá từ 100.000 VND sớm 

nhất mỗi ngày vàng 5-15-25 

hàng tháng 

- Mỗi KH được hưởng 1 mã 

giảm giá/1 ngày vàng, tối đa 3 

mã giảm giá/3 ngày vàng/tháng 

15.500 20.000 310.000.000 

Tổng ngân sách 310.000.000 

9. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: 310.000.000 VNĐ (Ba trăm mười triệu 

đồng) 

10. Nội dung chương trình: 500 khách hàng sử dụng SHB Mobile hoặc SHB Online đầu tiên mỗi 

ngày vàng 5-15-25 hàng tháng khi sử dụng mã giảm giá NGAYVANG để nạp tiền điện thoại 

trực tuyến sẽ được hưởng ưu đãi từ chương trình 

11. Cách thức xác định khách hàng trúng giải: Căn cứ vào dữ liệu hệ thống của SHB để xác 

định được các khách hàng được hưởng ưu đãi theo điều kiện của chương trình  

12. Các quy định về quà tặng và quy cách trả thưởng: 



 Tên mã giảm giá: NGAYVANG  

 Số lượng mã giảm giá: 500 mã giảm giá mỗi ngày vàng (1.500 mã giảm giá mỗi 3 ngày 

vàng/tháng và 15.500 mã giảm giá trong toàn bộ thời gian triển khai chương trình) 

 Giá trị mã giảm giá: 20.000 VND/mã giảm giá  

 Mệnh giá nạp tiền tối thiểu để sử dụng mã giảm giá: 100.000 VND 

 Kênh giao dịch áp dụng mã giảm giá: SHB Mobile hoặc SHB Online  

 Thời gian hiệu lực của mã giảm giá: Mã giảm giá chỉ có hiệu lực sử dụng trong các ngày vàng 

của chương trình (ngày 5-15-25 hàng tháng) 

 Quy cách trả thưởng: Khách hàng được giảm giá trực tiếp ngay khi thực hiện giao dịch thành 

công trên các kênh theo quy định của SHB 

13. Quy định khác:  

 Mỗi khách hàng (theo CIF) chỉ được hưởng 1 lần mã giảm giá NGAYVANG cho mỗi ngày 

vàng trong tháng 

 Tối đa mỗi khách hàng (CIF) được hưởng 3 lần mã giảm giá NGAYVANG cho 3 ngày vàng 

trong tháng 

 Mã giảm giá điện thoại NGAYVANG này không có giá trị quy đổi thành tiền mặt 

 

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về 

Chương trình khuyến mại trên theo quy định của pháp luật hiện hành. 
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