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THỂ LỆ CHƢƠNG TRÌNH 
    

1. Tên chƣơng trình khuyến mại: “Sinh nhật Vàng – Ngàn quà tặng”. 

2. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/3/2018 đến hết ngày 31/03/2018. 

3. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại: Dịch vụ chuyển tiền đi trong nước, 

Dịch vụ Thanh toán hóa đơn, Dịch vụ Thẻ, Dịch vụ Mobile Banking (SMS 

Banking, Agribank E- Mobie Banking, Bank Plus, Mplus), Dịch vụ Internet 

Banking. 

4. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Xe máy HonDa SH Mode 

125cc (Chi phí giải thưởng hạch toán tại Trụ sở chính).  

5. Phạm vi khuyến mại: T t cả các  iểm giao dịch, Chi nhánh  gribank 

tr n l nh th   i t  am. 

6. Hình thức khuyến mại: Quay số xác định trúng thưởng 

7. Khách hàng của chƣơng trình khuyến mại: Khách hàng cá nhân sử dụng 

tài khoản tiền gửi thanh toán tại  gribank để thực hi n giao dịch chuyển tiền, 

thanh toán tr n các k nh giao dịch tại quầy, Internet Banking, Mobile Banking 

(SMS Banking, Agribank E- Mobie Banking, Bank Plus, Mplus),  TM/ ơn vị 

ch p nhận Thẻ (Thẻ nội địa, Thẻ quốc tế). 

8. Cơ cấu giải thƣởng:                                                                                       

                                                                                                            ơn vị tính:     

Đợt quay thƣởng Giải thƣởng Nội dung giải thƣởng 
Số 

giải  

Trị giá giải 

thƣởng 

Thành tiền 

 ợt I 

(Từ ngày 01/03/2018 

đến hết 10/03/2018) 

Giải đợt I 

Xe máy Honda SH 

Mode 125 cc (phi n bản 

thời trang) 

10 55.000.000 

 

 

550.000.000 

 

 

 ợt II 

(Từ ngày 11/03/2018 

đến hết 20/03/2018) 

Giải đợt II 

Xe máy Honda SH 

Mode 125 cc (phi n bản 

thời trang) 

10 55.000.000 

 

 

550.000.000 

 

 

 ợt III 

(Từ ngày 21/03/2018 

đến hết 31/03/2018) 

Giải đợt III 

Xe máy Honda SH 

Mode 125 cc 

(phi n bản thời trang) 

10 55.000.000 

 

550.000.000 

 

 

CỘNG  1.650.000.000 

- T ng giá trị giải thưởng: 1.650.000.000     (Một tỷ, sáu trăm năm 

mươi tri u đồng) 



9.  Nội dung chi tiết thể lệ chƣơng trình khuyến mại: 

9.1.  Quy định về cách thức tham gia chƣơng trình khuyến mại: 

- Trong thời gian khuyến mại, khách hàng cá nhân sử dụng tài khoản tiền 
gửi thanh toán tại  gribank và thực hi n giao dịch chuyển tiền, thanh toán tr n 

các kênh giao dịch tại quầy, Internet Banking, Mobile Banking (SMS Banking, 

Agribank E- Mobie Banking, Bank Plus, Mplus),  TM/ ơn vị ch p nhận Thẻ 

(Thẻ nội địa, Thẻ quốc tế) sẽ được tham gia chương trình quay số may mắn 

“Sinh nhật  àng-  gàn quà tặng” theo 03 đợt quay số. 

- Chương trình kh ng áp dụng đối với khách hàng là cán bộ, nhân vi n 
của   gribank; các tài khoản tiền gửi thanh toán ở trạng thái đóng tại thời điểm 

xét thưởng. 

- Khách hàng có thể nhận giải thưởng bằng hi n vật hoặc tiền mặt (trong 
trường hợp  gribank kh ng thể mua được giải thưởng bằng hi n vật có giá trị 

như đ  c ng bố, khách hàng sẽ nhận giải thưởng bằng tiền mặt), nhưng kh ng 

vượt quá giá trị giải thưởng. 

-  gribank kh ng hạn chế số lần giao dịch của khách hàng trong mỗi đợt 
quay thưởng. Mỗi giao dịch chuyển tiền, thanh toán tr n các k nh giao dịch tại 

quầy, Internet Banking, Mobile Banking (SMS banking,  gribank E- Mobie 

Banking, Bank Plus, Mplus),  TM/POS (Thẻ nội địa, Thẻ quốc tế) sẽ được c p 

một m  số dự thưởng để quay thưởng. Khách hàng phát sinh giao dịch càng 

nhiều, cơ hội trúng thưởng càng lớn. 

9.2.  Quy định về bằng chứng xác định trúng thƣởng: 

- T ng m  số dự thưởng được phát hành là t ng số lượng khách hàng cá 
nhân sử dụng tài khoản tiền gửi thanh toán tại  gribank để thực hi n giao dịch 

chuyển tiền, thanh toán tr n các k nh giao dịch tại quầy, Internet Banking, 

Mobile Banking (SMS banking, Agribank E- Mobie Banking, Bank Plus, 

Mplus),  TM/ ơn vị ch p nhận Thẻ (Thẻ nội địa, Thẻ quốc tế) trong thời gian 

thực hi n chương trình khuyến mại. 

- Mã số dự thưởng được c p cho khách hàng tham gia chương trình theo 

phương thức như sau: 

- M  số dự thưởng là một d y số gồm 9 ch  số được sinh ra một cách 

ng u nhi n, được th ng báo tr n website: www.agribank.com.vn trước thời điểm 

02 ngày thực hi n quay số mỗi đợt.   

- Khàng cá nhân sử dụng tài khoản tiền gửi thanh toán tại  gribank để 
thực hi n giao dịch chuyển tiền, thanh toán tr n các k nh giao dịch tại quầy, 

Internet Banking, Mobile Banking (SMS Banking, Agribank E- Mobie Banking, 

Bank Plus, Mplus),  TM/ ơn vị ch p nhận Thẻ (Thẻ nội địa, Thẻ quốc tế) 

trong khoảng thời gian từ 00h00’00’’ ngày 01/03/2017 đến  hết 23h59’59’’ ngày 

10/03/2017 sẽ được tham gia quay số trúng thưởng đợt I. 

- Khách hàng cá nhân sử dụng tài khoản tiền gửi thanh toán tại  gribank 
để thực hi n giao dịch chuyển tiền, thanh toán tr n các k nh giao dịch tại quầy, 

Internet Banking, Mobile Banking (SMS Banking, Agribank E- Mobie Banking, 

Bank Plus, Mplus),  TM/ ơn vị ch p nhận Thẻ (Thẻ nội địa, Thẻ quốc tế) 

trong khoảng thời gian từ 00h00’00’’ ngày 11/03/2017 đến  hết 23h59’59’’ ngày 

20/03/2017 sẽ được tham gia quay số trúng thưởng đợt II. 



- Khách hàng cá nhân sử dụng tài khoản tiền gửi thanh toán tại  gribank 
để thực hi n giao dịch chuyển tiền, thanh toán tr n các k nh giao dịch tại quầy, 

Internet Banking, Mobile Banking (SMS Banking, Agribank E- Mobie Banking, 

Bank Plus, Mplus),  TM/ ơn vị ch p nhận Thẻ (Thẻ nội địa, Thẻ quốc tế) 

trong khoảng thời gian từ 00h00’00’’ ngày 21/03/2017 đến  hết 23h59’59’’ ngày 

31/03/2017 sẽ được tham gia quay số trúng thưởng đợt III. 

9.3.  Quy định về thời gian, địa điểm và cách thức xác định trúng 

thƣởng: 

-  gribank sẽ quay thưởng xác định khách hàng trúng thưởng bằng phần 
mềm quay thưởng tự động.  

-  i c quay thưởng được thực hi n c ng khai dưới sự chứng kiến của đại 
di n cơ quan quản lý nhà nước về thương mại, đại di n  gribank và đại di n 

khách hàng tham gia chương trình khuyến mại.  

- Thời gian quay thưởng:  

  ợt I:  dự kiến vào ngày 15/03/2018. 

  ợt II: dự kiến vào ngày 27/03/2018. 

  ợt III: dự kiến vào ngày 05/04/2018. 

-  ịa điểm quay thưởng: Tại Trụ sở chính  gribank, địa điểm 18 Trần 

H u Dực, Mỹ  ình, Hà  ội. 

9.4.  Quy định về thời gian, địa điểm và thủ tục trao/nhận thƣởng: 

-  Sau khi có kết quả quay số trúng thưởng, trong v ng 07 ngày làm vi c 

 gribank sẽ c ng bố kết quả trúng thưởng c ng khai tại t t cả điểm giao dịch 

trong toàn quốc và tr n website: www.agribank.com.vn hoặc tr n các phương 

ti n th ng tin đại chúng. Các chi nhánh  gribank sẽ th ng báo cho người trúng 

thưởng theo họ t n và số đi n thoại đăng ký của khách hàng.  gân hàng kh ng 

chịu trách nhi m trong trường hợp khách hàng đăng ký sai địa chỉ hoặc số đi n 

thoại. 

-  Trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày kết thúc thời gian khuyến mại 

(khách hàng đủ điều ki n tham gia và trúng giải của đợt quay thưởng nào tính 

thời gian kết thúc của đợt quay thưởng đó), khách hàng trúng thưởng li n h  với 

 gribank nơi mở tài khoản để nhận giải thưởng. Quá thời gian tr n nếu khách 

hàng kh ng đến nhận thưởng, phần thưởng sẽ được xử lý theo quy định của 

pháp luật hi n hành.  

-   ịa điểm trao thưởng: Giao Giám đốc chi nhánh loại I quyết định địa 

điểm trao thưởng cho khách hàng tại Hội sở chính của các chi nhánh loại I hoặc 

tại chi nhánh  gribank nơi khách hàng mở tài khoản tiền gửi thanh toán. 

-  Thủ tục trao thưởng đối với các giải: Khách hàng trúng thưởng phải 
xu t trình các gi y tờ sau: 

- Chứng minh thư của người đứng t n tr n phiếu đăng ký mở tài khoản 
tiền gửi thanh toán hoặc Chứng minh thư của người được uỷ quyền và gi y uỷ 

quyền có xác nhận của chính quyền c p x  nơi người trúng thưởng cư trú. Thủ 

tục nhận giải thưởng thay thực hi n như thủ tục uỷ quyền rút tiền theo quy định 

hi n hành. 

-  Ký đúng ch  ký vào “Bi n bản giao nhận giải thưởng” theo ch  ký m u 

gốc  đ  đăng ký  tại ngân hàng. Trường hợp uỷ quyền thì ch  ký của người uỷ 



quyền tr n gi y uỷ quyền phải đúng với ch  ký đăng ký tr n phiếu đăng ký mở 

tài khoản tiền gửi thanh toán lưu tại ngân hàng.  

- Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian khuyến mại, 
 gribank t  chức trao thưởng cho khách hàng trúng thưởng. Quá thời gian tr n 

khách hàng kh ng đến nhận, phần thưởng sẽ được xử lý theo quy định hi n hành 

của pháp luật. 

9.5.  Quy định về đầu mối giải đáp thắc mắc: 

Mọi thắc mắc li n quan đến chương trình khuyến mại, khách hàng li n h  

với các địa chỉ sau để được giải đáp: 

-  gân hàng   ng nghi p và Phát triển   ng th n  i t  am, số 2 -  áng 
Hạ - Thành C ng – Ba  ình - Hà  ội.  i n thoại: 024.37674692; Số Fax: 

024.32321116. 

- Các chi nhánh, ph ng giao dịch của Agribank tr n toàn quốc. 

10.  Trách nhiệm thông báo: 

 gribank có trách nhi m th ng báo c ng khai nội dung chi tiết của Thể l  

chương trình khuyến mại này tại t t cả các chi nhánh, ph ng giao dịch của 

 gribank tr n toàn quốc hoặc tr n các phương ti n th ng tin đại chúng. C ng bố 

kết quả trúng thưởng c ng khai tại t t cả các chi nhánh, ph ng giao dịch của 

 gribank tr n toàn quốc, tr n website: www.agribank.com.vn. 

11. Các quy định khác: 

- Khách hàng trúng thưởng phải chịu mọi chi phí đi lại, chi phí li n quan 

đến đăng ký quyền sở h u tài sản (nếu có) và chịu trách nhi m đóng thuế thu 

nhập kh ng thường xuy n theo quy định hi n hành của pháp luật. 

-  gribank hoàn toàn chịu trách nhi m trong vi c quản lý tính chính xác 

của bằng chứng xác định trúng thưởng và vi c xác định trúng thưởng.  i c t  

chức chương trình khuyến mại phải đảm bảo tính c ng bằng, minh bạch và 

khách quan. 

-  gribank được quyền sử dụng t n, tu i, địa chỉ và hình ảnh của người 

trúng giải vào mục đích tuy n truyền, quảng cáo khi có sự đồng ý của khách 

hàng. 

- Sau khi kết thúc chương trình khuyến mại, Agribank có trách nhi m báo 

cáo kết quả thực hi n chương trình khuyến mại tr n theo đúng quy định của 

pháp luật về thời hạn báo cáo, hồ sơ báo cáo và các gi y tờ kèm theo (bi n bản 

xác định trúng thưởng, danh sách khách hàng trúng thưởng và bi n bản trao 

thưởng hoặc tài li u chứng minh giải thưởng đ  được trao). 

- Trong trường hợp xảy ra tranh ch p li n quan đến chương trình khuyến 

mại này, Agribank có trách nhi m trực tiếp giải quyết, nếu kh ng thỏa thuận 

được tranh ch p sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật  i t  am hi n hành. 

-  ối với nh ng giải thưởng kh ng có người trúng thưởng,  gribank có 

trách nhi m trích nộp 50% giá trị của giải thưởng đ  c ng bố vào ngân sách nhà 

nước theo quy định tại khoản 4  iều 96  uật Thương mại. 
                                                               


