
 
 

 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH “GIỚI THIỆU LIỀN TAY – NHẬN NGAY ƯU ĐÃI” 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3085/2021/QĐ-PCTHĐQT ngày 30 tháng 12 năm 2021) 

***** 

 

1. Tên chương trình: “Giới thiệu liền tay – Nhận ngay ưu đãi” 

2. Thời gian triển khai: Từ ngày 01/ 01/2022 đến hết ngày 31/12/2022 hoặc cho đến khi hết 

ngân sách chi thưởng của chương trình (tùy theo điều kiện nào đến trước) 

3. Phạm vi áp dụng: Chương trình được triển khai trên toàn hệ thống SHB.  

4. Đối tượng áp dụng: Cán bộ nhân viên SHB hoặc Khách hàng (Người giới thiệu) giới thiệu 

Khách hàng mới (Người được giới thiệu) mở Gói tài khoản trực tuyến thành công trong thời 

gian triển khai chương trình. 

5. Nội dung ưu đãi: 

- Chi thưởng 30,000 VNĐ cho mỗi lần giới thiệu Khách hàng mới mở Gói tài khoản trực tuyến 

thành công cho Người giới thiệu.  

6. Nguyên tắc, điều kiện xét thưởng 

- Đối với Người giới thiệu: 

• Là Cán bộ nhân viên: Áp dụng cho cán bộ nhân viên toàn hệ thống SHB (không bao gồm 

các nhân sự đang trong thời gian xử lý kỷ luật). 

• Là Khách hàng: Chỉ áp dụng cho Khách hàng hiện hữu (đã có Mã khách hàng) và có tài 

khoản thanh toán tại SHB. 

- Tại thời điểm xét duyệt chi thưởng: Tài khoản Người được giới thiệu đã mở phải ở trạng thái 

active (phát sinh tối thiểu 1 giao dịch tài chính với giá trị giao dịch không thấp hơn quy định số 

dư tối thiểu 50,000 đồng của SHB) và không nợ phí mở tài khoản (trong trường hợp mở tài 

khoản số đẹp). 

- Căn cứ chi thưởng: Căn cứ vào thông tin (Mã nhân viên/số tài khoản) được ghi nhận trên 

trường “Mã giới thiệu” khi Người được giới thiệu mở Gói tài khoản trực tuyến. 

• Đối với Người giới thiệu là Cán bộ nhân viên: Người được giới thiệu phải nhập mã nhân 

viên của Người giới thiệu vào trường “Mã giới thiệu” khi mở Gói tài khoản trực tuyến. 

• Đối với Người giới thiệu là Khách hàng: Người được giới thiệu phải nhập số tài khoản của 

Người giới thiệu vào trường “Mã giới thiệu” khi mở Gói tài khoản trực tuyến. 

• Trường hợp Mã nhân viên hoặc số tài khoản của Người giới thiệu không trùng khớp hoặc 

không có trên hệ thống thì sẽ không được xét duyệt chi thưởng. 

 

 



 
7. Thời gian xét thưởng và hình thức chi thưởng:  

- Hàng tháng, SHB xét duyệt, lập danh sách khách hàng đủ điều kiện chi thưởng theo quy định 

chương trình của tháng liền kề trước đó (tháng T-1) và chi thưởng vào tài khoản thanh toán của 

Người giới thiệu.  

- Thời gian trả thưởng: Từ ngày 10-20 hàng tháng, trả thưởng cho toàn bộ người giới thiệu đủ 

điều kiện xét thưởng của tháng (T-1) 

8. Ngân sách chương trình: 

- Ngân sách chi thưởng toàn bộ chương trình: Tối đa 500,000,000 VNĐ. 
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