THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH HUY ĐỘNG CÁ NHÂN
“TẾT AN BÌNH – VÀNG ĐẾN NHÀ MÌNH (11/01/2018 – 31/03/2018)
1. Phạm vi thực hiện: các đơn vị kinh doanh (ĐVKD) ABBANK trên toàn quốc gồm:
Chi Nhánh, Phòng Giao Dịch (CN/PGD).
2. Đối tượng áp dụng: Tất cả các khách hàng (KH) cá nhân mở mới sổ tiết kiệm (STK)
tại quầy giao dịch của ABBANK.
3. Sản phẩm tiết kiệm: Tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ, tiết kiệm lĩnh lãi trước, tiết kiệm lĩnh
lãi định kỳ, tiết kiệm bậc thang [Không áp dụng đối với sản phẩm tiết kiệm dành cho
KH từ 50 tuổi trở lên (YOU50); Tiết kiệm đúng nghĩa Bảo hiểm trọn đời (YOUlife);
Tiết kiệm tích lũy cho tương lai (YOUfuture)].
4. Loại tiền: VND.
5. Lãi suất áp dụng cho chương trình: theo biểu lãi suất huy động tiết kiệm cá nhân
VND hiện hành (trong mọi trường hợp tổng lãi suất huy động và chi phí khuyến mại
không vượt trần lãi suất huy động theo quy định từng thời kỳ của Ngân hàng nhà nước
Việt Nam).
6. Hình thức khuyến mại: Quà tặng quay số trúng thưởng và lì xì đầu năm mừng xuân
Mậu Tuất 2018.
7. Chi tiết hình thức khuyến mại:
7.1 Chương trình quay số trúng thưởng:
- Thời gian áp dụng: từ 11/01/2018 đến hết 31/03/2018.
- Cơ cấu giải thưởng:
Stt
1
2
3
4

Tên giải
Giải Nhất
Giải Nhì
Giải Ba
Giải Khuyến khích

Giải thưởng
Số lượng
05 lượng vàng SJC 9999
1
01 lượng vàng SJC 9999
2
05 chỉ vàng SJC 9999
5
01 chỉ vàng SJC 9999
30

- Lưu ý: Cán bộ nhân viên (CBNV) ABBANK không được tham gia chương trình
quay số trúng thưởng.
- Các giải thưởng vàng SJC 9999 sẽ được trao bằng hiện vật hoặc có thể được
quy đổi ra tiền mặt căn cứ vào giá vàng bán ra (loại 1c) được niêm tại công ty
cổ phần vàng bạc đá quý SJC vào thời điểm trao giải (tham khảo website
www.sjc.com.vn).

- Cách cấp mã số dự thưởng:
 KH mở STK loại tiền VND, tối thiểu 10 triệu VND kỳ hạn từ 06 tháng trở
lên tại quầy giao dịch của ABBANK sẽ được cấp số dự thưởng tương ứng
theo công thức sau đây:

(Chỉ lấy phần nguyên, không lấy phần thập phân)
 Tổng số lượng số dự thưởng phát hành: 10.000.000 (mười triệu) số.
 Phần số dự thưởng gồm 7 (bảy) số: số hàng đơn vị, số hàng chục, số hàng
trăm, số hàng nghìn, số hàng chục nghìn, số hàng trăm nghìn, số hàng triệu
từ 0000000 đến 9999999.
- Thời gian, địa điểm, cách thức xác định trúng thưởng quay số:
 ABBANK sẽ sử dụng phần mềm quay số điện tử xác nhận KH trúng thưởng
từ các mã dự thưởng đã cấp. Số trúng thưởng sẽ là số trùng với các mã dự
thưởng do ABBANK quay ra.
 Lễ quay số cuối chương trình tổ chức tại Hội sở của ABBANK, địa chỉ số
170 Hai Bà Trưng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến diễn ra ngày
06/04/2018 dưới sự chứng kiến của đại diện cơ quan quản lý nhà nước về
thương mại, đại diện KH tham dự chương trình khuyến mại, đại diện của
ABBANK.
 Kết quả của lễ quay số xác định trúng thưởng sẽ được lập thành văn bản và
có xác nhận của các bên chứng kiến.
- Địa điểm, cách thức, thủ tục nhận thưởng quay số cuối chương trình:
 Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả xác định trúng
thưởng, ABBANK tổ chức gửi Thư thông báo trúng thưởng cho KH trúng
giải và gọi điện thoại mời KH đến nhận thưởng.
 KH trúng thưởng sẽ nhận thưởng tại các điểm giao dịch ABBANK, nơi mà
KH đã mở STK của ABBANK.
 Khi tới nhận thưởng KH trúng thưởng phải xuất trình giấy Chứng minh nhân
dân/ Hộ chiếu/ Thẻ căn cước công dân còn hiệu lực làm căn cứ đối chiếu.
Giải thưởng chỉ được trao khi tên và số giấy Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu/
Thẻ căn cước công dân của người nhận trùng khớp với tên và số giấy Chứng
minh nhân dân/ Hộ chiếu/ Thẻ căn cước công dân trên hệ thống của
ABBANK lưu.
 Thời hạn cuối cùng ABBANK có trách nhiệm trao thưởng cho KH là 30 ngày
kể từ ngày kết thúc CTKM.

- Thu thuế thu nhập cá nhân (nếu có):
 Đối với giải thưởng có giá trị cao từ 10.000.000 VND (Mười triệu đồng) trở
lên thì ĐVKD yêu cầu KH đóng thuế thu nhập bất thường cho phần giá trị
giải thưởng vượt 10 triệu đồng theo quy định của Bộ Tài Chính, theo Thông
tư 111/2013/TT-BTC: khấu trừ thuế TNCN của KH trúng thưởng 10%.
7.2 Chương trình tặng tiền lì xì đầu năm mừng Xuân Mậu Tuất 2018:
- Thời gian áp dụng: từ 21/02/2018 đến hết 03/03/2018 (chương trình có thể kết
thúc sớm khi hết ngân sách của chương trình).
- Cơ cấu tặng tiền lì xì:
Mức tiền gửi (VND)

Mức tiền gửi Kỳ hạn gửi
Tiền lì xì
tối thiểu (VND)
(tháng)
đầu năm (VND)

Từ 50 triệu - dưới 200 triệu

50.000.000

≥ 12

50.000

Từ 200 triệu - dưới 500 triệu

200.000.000

≥ 12

100.000

Từ 500 triệu trở lên

500.000.000

≥6

200.000

- Mỗi KH chỉ được nhận tối đa 01 (một) phần quà trong 1 ngày và tối đa 05 (năm)
phần quà trong suốt thời gian triển khai chương trình tặng tiền lì xì.
- CBNV ABBANK được tham gia chương trình tặng tiền lì xì đầu năm.
- KH tham gia chương trình quay số được tham gia chương trình lì xì đầu năm
mừng Xuân Mậu Tuất 2018.
8. Các quy định chung:
- STK tham gia chương trình này được chuyển nhượng theo quy định hiện hành
của ABBANK (bao gồm cả quyền lợi về số dự thưởng và chịu quy định khi rút
vốn trước kỳ tái tục đầu tiên).
- Tất cả STK tham gia chương trình này không được rút vốn trước hạn trước kỳ
rút tái tục đầu tiên. Trên STK của KH phải được đóng dấu “Không được rút vốn
trước hạn”.
- STK phải do ABBANK phát hành, có đóng dấu của ABBANK, có chữ ký giao
dịch viên, có chữ ký hữu quyền và theo mẫu của ABBANK. STK phải được
điền đầy đủ thông tin, các thông tin phải rõ ràng, không bị tẩy xóa, thay đổi.
- Trong trường hợp KH muốn rút vốn trước kỳ tái tục đầu tiên, ĐVKD thông báo
về Khối KHCN để được mở chặn trên T24 và STK sẽ chịu quy định như sau:
 Hưởng lãi theo quy định của STK khi rút trước hạn.
 Nộp phí phạt rút vốn trước hạn (đã bao gồm thuế VAT) = 0,02% x Số tiền
rút trước hạn x Kỳ hạn gửi (tháng).
 Hủy toàn bộ các mã dự thưởng đã được cấp.

