
 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH  

 

1. Tên chương trình khuyến mại:“ Giao dịch cùng SHB Mobile – Nhận mã ưu đãi 50k” 

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

3. Hình thức khuyến mại: Tặng mã giảm giá nạp tiền điện thoại cho khách hàng khi nạp tiền 

điện thoại trên SHB Mobile. 

4. Thời gian triển khai chương trình khuyến mại: Từ 22/10/2022 đến hết 31/01/2023 

5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Các giao dịch tài chính trên SHB Mobile bao gồm: 

o Chuyển tiền,  

o Nạp tiền điện thoại, 

o Thanh toán hóa đơn, thanh toán QR,  

o Đặt vé máy bay 

o Giao dịch e-com, 

o Gửi tiết kiệm online 

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

7. Đối tượng áp dụng:  

- Khách hàng cá nhân hiện hữu đã đăng ký SHB Mobile nhưng không có giao dịch trong 

3 tháng gần nhất theo thống kê của SHB và nhận được thông tin ưu đãi chương trình 

thông qua email/sms/push do SHB gửi trong thời gian diễn ra chương trình 

8. Cơ cấu giải thưởng:  

Loại quà 

tặng/Ưu đãi 
Điều kiện nhận giải 

Số 

lượng 

ưu đãi 

Giá trị 

ưu đãi 

(VND) 

Tổng giá 

trị giải 

thưởng 

(VND) 

Tặng mã giảm 

giá nạp tiền 

điện thoại 

GIAODICH50 

trị giá 50.000 

đồng (*) 

KH thuộc đối tượng của chương trình, 

phát sinh tối thiểu 01 giao dịch tài chính 

thành công hợp lệ trên SHB Mobile trong 

thời gian diễn ra chương trình. Giao dịch 

tài chính hợp lệ bao gồm: 

- Chuyển tiền,  

- Nạp tiền điện thoại, 

- Thanh toán hóa đơn, thanh toán QR,  

- Đặt vé máy bay 

- Giao dịch e-com, 

- Gửi tiết kiệm online 

Mỗi KH chỉ nhận được 1 lần ưu đãi trong 

cả chương trình. 

7,000 50,000 350,000.000 



 
TỔNG CỘNG GIẢI THƯỞNG 7,000  350,000,000 

(*) Khách hàng sử dụng mã GIAODICH50 cho các giao dịch nạp tiền điện thoại có mệnh giá 

từ 100.000đ trở lên. 

9. Tổng hàng hóa dịch vụ dùng để khuyến mãi: 350,000,000 VND (Ba trăm năm mươi 

triệu đồng) 

10. Nội dung chương trình: Tặng mã giảm giá nạp tiền điện thoại điện thoại cho các khách 

hàng đủ điều kiện của chương trình. 

11. Cách thức xác định khách hàng trúng giải: Căn cứ vào dữ liệu ghi nhận trên hệ thống 

SHB để tìm ra các khách hàng thỏa mãn điều kiện nhận thưởng từ chương trình. Điều kiện 

nhận ưu đãi là: 

- Khách hàng cá nhân hiện hữu đã đăng ký SHB Mobile nhưng không có giao dịch trong 

3 tháng gần nhất theo thống kê của SHB và nhận được thông tin ưu đãi chương trình 

thông qua email/sms/push do SHB gửi trong thời gian diễn ra chương trình. 

- Những khách hàng thuộc đối tượng nêu trên, phát sinh tối thiểu 01 giao dịch tài chính 

thành công hợp lệ trên SHB Mobile trong thời gian diễn ra chương trình. Giao dịch tài 

chính hợp lệ bao gồm: 

o Chuyển tiền,  

o Nạp tiền điện thoại, 

o Thanh toán hóa đơn, thanh toán QR,  

o Đặt vé máy bay 

o Giao dịch e-com, 

o Gửi tiết kiệm online 

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

12.1.Quy định về việc trả thưởng cho Khách hàng 

- Việc trả thưởng cho Khách hàng thỏa mãn điều kiện nhận thưởng của chương trình sẽ 

được SHB thực hiện bằng cách gửi mã ưu đãi cho khách hàng qua thông báo trên ứng 

dụng SHB Mobile (push notification – biểu tượng quả chuông) và gửi email vào tuần đầu 

tiên của mỗi tháng. 

- Mã giảm giá nạp tiền điện thoại sẽ đươc lưu tại ô “Mã giảm giá” thuộc chức năng “Nạp 

tiền điện thoại” trong ứng dụng SHB Mobile để khách hàng có thể sử dụng trong thời 

gian hiệu lực của mã giảm giá 

12.2.Quy định về quà tặng và điều kiện sử dụng quà tặng 



 
- Mã giảm giá GIAODICH50 được sử dụng một lần duy nhất trên SHB Mobile, dành cho 

Khách hàng nhận được ưu đãi từ chương trình. 

- Mã giảm giá GIAODICH50 được áp dụng cho giao dịch Nạp tiền điện thoại trực tuyến 

trên SHB Mobile có mệnh giá nạp tiền từ 100,000 đồng trở lên. 

- Mã giảm giá GIAODICH50 cấp cho các khách hàng trúng thưởng trong chương trình 

này có hiệu lực sử dụng đến hết 28/02/2023 

- Mã giảm giá không có giá trị quy đổi thành tiền mặt 

13. Quy định khác  

- Mỗi khách hàng tham gia chương trình chỉ nhận được một gói mã ưu đãi trong chương 

trình này 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN -  HÀ NỘI 

 


