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         THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

“XUÂN ĐẾN, NGÀN NIỀM VUI” 

1. Thời gian khuyến mại: từ 06/01/2016 đến 04/04/2016 

2. Phạm vi khuyến mại: toàn quốc 

3. Hình thức khuyến mại:  

 Trúng thưởng ngay với con số may mắn 

 Quay số cuối kỳ 

4. Sản phẩm, dịch vụ khuyến mại:  

Sản phẩm, dịch vụ Kênh giao dịch 

Tiền gửi, tiết kiệm thường VNĐ, hình thức lãnh lãi cuối kỳ, lãnh lãi 

hàng tháng, kỳ hạn: 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 24, 36, 60 tháng. 

-Tại các điểm giao dịch 

-Trên Internet Banking 

Tiền gửi, tiết kiệm cho con yêu VNĐ, hình thức lãnh lãi cuối kỳ, kỳ 

hạn: 1, 2, 3, 6, 12 tháng. 
-Tại các điểm giao dịch 

Tiền gửi thanh toán không kỳ hạn VNĐ, hoặc 

Combo tiền gửi thanh toán không kỳ hạn VNĐ 
-Tại các điểm giao dịch 

Dịch vụ chuyển tiền trong nước đi ngân hàng khác 

-Tại các điểm giao dịch 

-Trên Internet Banking 

-Trên Mobile Banking 

Dịch vụ đăng ký mới Internet Banking, Mobile Banking, SMS 

Banking 

- Tại các điểm giao dịch, 

 - Trên Internet Banking 

Dịch vụ nhận tiền kiều hối qua MoneyGgram, DCOM, Prabhu, 

Rapida, Placid, CIMB, Swift. 
- Tại các điểm giao dịch 

 

5. Đối tượng hưởng khuyến mại: Khách hàng cá nhân thỏa mãn điều kiện tham gia chương 

trình.  

 

 

6. Cơ cấu giải thưởng : 
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Cơ cấu 

giải thưởng 
Nội dung giải thưởng 

Trị giá 

giải thưởng 

(VNĐ) 

Số giải 
Thành tiền 

(VNĐ) 

Giải thưởng Con số may mắn                                        

Số 171 may 

mắn 
Tiền trị giá 1 triệu đồng 1.000.000 171 171.000.000 

Giải quay số xác định trúng thưởng cuối chương trình                                              

Giải đặc biệt 

Chuyến du lịch châu Âu Pháp -  Thụy Sỹ - Ý 

10 ngày 10 đêm, cho 2 người; 

Hoặc thẻ tiết kiệm không kỳ hạn do Eximbank phát 

hành với số tiền 300 triệu đồng 

300.000.000 01 300.000.000 

Giải Tài 

02 Lượng vàng Rồng vàng SJC; 

Hoặc thẻ tiết kiệm không kỳ hạn do Eximbank phát 

hành với số tiền 70 triệu đồng 

70.000.000 02 140.000.000 

Giải Lộc 

Phiếu quà tặng nữ trang trị giá 2 triệu đồng,  

Hoặc thẻ tiết kiệm không kỳ hạn do Eximbank phát 

hành với số tiền 2 triệu đồng 

2.000.000 100 200.000.000 

Giải Phú 

Thẻ nội địa V-TOP do Eximbank phát hành với số 

tiền 2 triệu đồng;  

Hoặc thẻ tiết kiệm không kỳ hạn do Eximbank phát 

hành với số tiền 2 triệu đồng 

2.000.000 50 100.000.000 

Giải Quý 

Túi du lịch;  

Hoặc thẻ tiết kiệm không kỳ hạn do Eximbank phát 

hành với số tiền 2 triệu đồng 

2.000.000 50 100.000.000 

Tổng cộng 374 1.011.000.000 

 

7. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại:  

7.1. Điều kiện tham gia chương trình:  

- Điều kiện được cấp mã số dự thưởng: 

STT Sản phẩm,  

dịch vụ áp dụng 

Điều kiện được cấp mã số dự thưởng 

Quay số cuối chương trình 

 

1. 

Sản phẩm Tiền gửi, 

Tiết kiệm 

(tại các điểm giao dịch, 

trên Internet Banking) 

- Khách hàng mở mới tài khoản tiền gửi, hoặc tiết kiệm thường VNĐ, 

lãnh lãi cuối kỳ, hoặc lãnh lãi hàng tháng, kỳ hạn 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15, 

18, 24, 36, 60 tháng, hoặc 

- Khách hàng mở mới tài khoản tiền gửi, hoặc Tiết kiệm cho con yêu 

VNĐ, lãnh lãi cuối kỳ, kỳ hạn 1, 2, 3, 6, 12 tháng, 

- Cứ mỗi 10 triệu đồng trên mỗi tài khoản,  

  Khách hàng nhận mã số dự thưởng bằng số tháng của kỳ hạn gửi 

 

2. 

Khách hàng mới,  

mở tiền gửi thanh toán  

- Khách hàng mới lần đầu tiên đến Eximbank mở mới tài khoản tiền 

gửi thanh toán không kỳ hạn, hoặc Combo tiền gửi thanh toán, 
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 (tại các điểm giao dịch) với số dư tối thiểu 50.000 đồng trên tài khoản,  

- Khách hàng nhận 1 mã số dự thưởng.       

3. Chuyển tiền trong 

nước đi ngân hàng 

khác 

 (tại các điểm giao dịch, 

trên Internet Banking, 

Mobile Banking) 

- Khách hàng chuyển tiền từ tài khoản Eximbank, để chuyển tiền đi 

ngân hàng khác trong nước,  

-  Cứ mỗi lần chuyển tiền đi ngân hàng khác,  

 Khách hàng nhận 1 mã số dự thưởng. 

4.  Đăng ký dịch vụ  

Ngân hàng điện tử 

(tại các điểm giao dịch, 

trên Internet Banking) 

- Khách hàng đăng ký mới dịch vụ Ngân hàng điện tử: 

 Đăng ký Internet Banking gói E-Plus tại quầy, hoặc  

 Đăng ký Mobile Banking gói Maxi tại quầy, hoặc 

 Đăng ký SMS Banking tại quầy, Internet Banking 

        Và có đóng phí thường niên theo quy định của Eximbank,  

- Cứ mỗi lần đăng ký dịch vụ Ngân hàng điện tử,  

       Khách hàng nhận 1 mã số dự thưởng 

5. Nhận tiền kiều hối 

(tại các điểm giao dịch) 

- Khách hàng nhận kiều hối bằng tiền mặt tại quầy Eximbank hoặc ghi 

có vào tài khoản mở tại Eximbank qua: 

 MoneyGram, DCOM, Prabhu, Rapida, Placid, CIMB từ 

500USD/món trở lên (hoặc VND, ngoại tệ khác quy đổi 

tương đương) hoặc 

 Swift từ 5.000USD/món trở lên (hoặc ngoại tệ khác quy đổi 

tương đương), 

- Cứ mỗi giao dịch, khách hàng nhận 1 mã số dự thưởng. 

- Riêng khách hàng tham gia chương trình vào các ngày sau, được nhân đôi số lượng mã 

số dự thưởng: 

 Tháng 1/2016, ngày 18/01: Kỷ niệm ngày thành lập Eximbank 17/01 

 Tháng 2/2016, ngày 15/02: Kỷ niệm ngày tình yêu 14/02 

 Tháng 3/2016, ngày 08/03: Kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 08/03 

- Quy định về việc cấp mã số dự thưởng : 

 Tổng mã số dự thưởng được phát hành: 9.999.999 mã số dự thưởng. Mã số dự thưởng 

được cấp cho khách hàng tham gia chương trình theo phương thức trực tuyến và duy 

nhất trong toàn hệ thống, như sau: 

 Mã số dự thưởng là 07 chữ số được cấp tăng dần từ 0000001 đến 9999999 

 Trường hợp khách hàng được cấp từ 02 mã số dự thưởng trở lên, mã số dự 

thưởng sau tăng dần so với mã số trước 01 đơn vị, và được thể hiện bằng dãy 

số với hình thức: từ [mã số bắt đầu] đến [mã số kết thúc]. 
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 Mã số dự thưởng cấp cho khách hàng tiếp theo, được tăng lên 01 đơn vị so với 

mã số dự thưởng cuối cùng đã cấp cho khách hàng gửi tiền trước đó. 

 Trường hợp khách hàng giao dịch tại các điểm giao dịch Eximbank: mã số dự thưởng 

được in trực tiếp trên Thẻ tiết kiệm (nếu gửi tiết kiệm) hoặc Phiếu thông báo mã số dự 

thưởng. 

 Trường hợp khách hàng giao dịch qua Internet Banking, hoặc Mobile Banking : 

 Mã số dự thưởng được Eximbank gửi đến khách hàng bằng tin nhắn đến số 

điện thoại di động khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ tương ứng. 

 Mã số dự thưởng được phát sinh trong khoảng thời gian từ 00:00:00 ngày 

06/01/2016 đến 17:00:00 ngày 04/04/2016. 

 Nội dung tin nhắn mã số dự thưởng gửi đến khách hàng như sau (135 ký tự): 

EIB: Ma so du thuong CT XUAN DEN, NGAN NIEM VUI cua khach hang tu {ma 

so bat dau} den {ma so ket thuc}. Kinh chuc khach hang may man. DT ho tro 

18001199. 

 Trường hợp khách hàng tất toán trước hạn tiền gửi tiết kiệm, hoặc đóng tài khoản tiền 

gửi thanh toán, Eximbank thu hồi mã số dự thưởng. 

7.2. Địa điểm, thời gian, cách thức xác định trúng thưởng: 

a) Quay số xác định trúng thưởng cuối kỳ: 

- Quay số xác định trúng thưởng cuối kỳ được tổ chức vào ngày 08/04/2016, áp dụng cho 

tất cả các mã số dự thưởng tham gia chương trình. 

- Mỗi lần quay số xác định 7 chữ số. Khách hàng trúng thưởng là khách hàng có mã số dự 

thưởng trùng với kết quả quay số. Một khách hàng có thể trúng nhiều giải thưởng của 

chương trình. 

- Khách hàng có nhiều mã số trúng thưởng, được nhận tất cả các giải thưởng. 

- 01 Giải đặc biệt được xác định bằng quay số lồng cầu: áp dụng cho khách hàng gửi tiền 

- 02 Giải Tài được xác định bằng quay số lồng cầu: áp dụng cho tất cả các khách hàng 

tham gia chương trình. 

- 100 Giải Lộc được xác định bằng quay số điện tử: mỗi dịch vụ 20 Giải Lộc. Trong đó:  

 Giải Lộc thứ 01 đến thứ 20 dành cho khách hàng gửi tiền gửi, tiết kiệm;  

 Giải Lộc thứ 21 đến 40 dành cho khách hàng mới mở tiền gửi thanh toán hoặc 

Combo tiền gửi thanh toán; 

 Giải Lộc thứ 41 đến 60 dành cho khách hàng chuyển tiền ngoài hệ thống;  

 Giải Lộc thứ 61 đến 80 dành cho khách hàng đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử 

 Giải Lộc thứ 81 đến 100 dành cho khách hàng nhận tiền kiều hối; 

- 50 Giải Phú được xác định bằng quay số điện tử: mỗi khu vực 10 Giải Phú. Trong đó: 

 Giải Phú thứ 01 đến thứ 10 dành cho khách hàng giao dịch ở khu vực miền Bắc 

(bao gồm địa bàn Hà Nội, Nghệ An, Quảng Ninh, Hải Phòng); 



 5 

 Giải Phú thứ 11 đến thứ 20 dành cho khách hàng giao dịch ở khu vực miền Trung 

và Tây Nguyên (bao gồm địa bàn Đà Nẵng, Nha Trang, Quảng Nam, Quảng Ngãi, 

Đắk Lắk, Lâm Đồng, Thừa Thiên Huế); 

 Giải Phú thứ 21 đến thứ 30 dành cho khách hàng giao dịch ở khu vực TP.HCM; 

 Giải Phú thứ 31 đến thứ 40 dành cho khách hàng giao dịch ở khu vực miền Đông 

Nam Bộ (bao gồm địa bàn Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình 

Phước); 

 Giải Phú thứ 41 đến thứ 50 dành cho khách hàng giao dịch ở khu vực miền Tây 

Nam Bộ (bao gồm địa bàn Cần Thơ, Long An, Tiền Giang, An Giang, Kiên Giang, 

Bạc Liêu); 

- 50 Giải Quý được xác định bằng quay số điện tử, dành cho khách hàng có số lượng mã 

số dự thưởng từ 500 mã số dự thưởng trở lên. 

- Lễ quay số xác định trúng thưởng được tổ chức với sự chứng kiến của đại diện khách hàng 

tham gia chương trình, đại diện cơ quan quản lý nhà nước về thương mại và được thực 

hiện tại PGD Bùi Thị Xuân của Eximbank - 122 Bùi Thị Xuân, Quận 1, TP.HCM. 

- Kết quả của lễ quay số xác định trúng thưởng sẽ được lập thành văn bản và có chữ ký xác 

nhận của các bên chứng kiến. 

b) Xác định trúng thưởng Con số may mắn: 

- Khách hàng có mã số may mắn, với 3 số hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị là số “171” 

Kỷ niệm ngày 17/01/1990 thành lập Eximbank: nhận ngay tiền trị giá 1.000.000 đồng. 

- Trường hợp Eximbank đã cấp phát đủ số lượng 171 giải thưởng con số may mắn, hình 

thức trao thưởng con số may mắn được dừng triển khai. 

7.3. Địa điểm, cách thức và thủ tục nhận thưởng: 

     a) Quay số xác định trúng thưởng cuối kỳ : 

- Chậm nhất 15/04/2016, Eximbank sẽ gửi thư thông báo trúng thưởng cho khách hàng.  

- Chậm nhất 21/04/2016, khách hàng trúng thưởng khi nhận được thông báo trúng thưởng, 

phải đến Eximbank xác nhận hình thức nhận thưởng (bằng tiền hay nhận bằng hiện vật 

hay nhận bằng thẻ tiết kiệm), và ký vào Phiếu thông báo và trao thưởng quay số cuối kỳ 

chương trình Xuân đến, ngàn niềm vui. 

- Thời hạn cuối cùng Eximbank có trách nhiệm trao thưởng cho khách hàng là 04/05/2016. 

- Địa điểm nhận thưởng: Khách hàng nhận thưởng tại Chi nhánh, Phòng giao dịch nơi 

khách hàng tham gia chương trình và trúng thưởng. Trường hợp khách hàng giao dịch trên 

các kênh Online, khách hàng nhận thưởng tại Chi nhánh, Phòng giao dịch nơi mở tài 

khoản thanh toán được sử dụng để thực hiện giao dịch có trúng thưởng.  

- Thủ tục nhận thưởng : Khi nhận thưởng, khách hàng trúng thưởng phải xuất trình giấy 

chứng minh nhân dân (bản chính) hoặc hộ chiếu (bản chính); thẻ tiết kiệm (nếu gửi tiết 

kiệm); hoặc phiếu thông báo mã số dự thưởng hợp lệ có mã số dự thưởng trùng với mã số 
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trúng thưởng; thư thông báo trúng thưởng; và ký nhận vào Phiếu thông báo và trao thưởng 

quay số cuối kỳ chương trình Xuân đến, ngàn niềm vui. 

    b) Xác định trúng thưởng Con số may mắn: 

- Trường hợp khách hàng giao dịch tại các điểm giao dịch của Eximbank và trúng thưởng : 

Khách hàng trúng thưởng giải Con số may mắn được nhận thưởng ngay tại Chi nhánh, 

Phòng giao dịch nơi khách hàng tham gia chương trình và trúng thưởng. Khi nhận thưởng, 

khách hàng ký nhận vào phiếu thông báo trúng thưởng. 

- Trường hợp khách hàng gửi tiền qua Internet Banking, Mobile Banking và trúng thưởng : 

Hội sở thực hiện trao thưởng tiền bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản tiền gửi 

thanh toán không kỳ hạn của khách hàng. Tài khoản thanh toán của khách hàng được nhận 

thưởng là tài khoản mà khách hàng đã thực hiện rút tiền chuyển sang gửi Tiết kiệm Online 

và trúng thưởng. 

- Trường hợp khách hàng chuyển tiền đi ngân hàng khác qua Internet Banking, Mobile 

Banking và trúng thưởng : 

Hội sở thực hiện trao thưởng tiền bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản tiền gửi 

thanh toán không kỳ hạn của khách hàng. Tài khoản thanh toán của khách hàng được nhận 

thưởng là tài khoản mà khách hàng đã thực hiện rút tiền chuyển đi ngân hàng khác và 

trúng thưởng. 

- Trường hợp khách hàng đăng ký SMS Banking trên Internet Banking và trúng thưởng : 

Hội sở thực hiện trao thưởng tiền bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản tiền gửi 

thanh toán không kỳ hạn của khách hàng. Tài khoản thanh toán của khách hàng được nhận 

thưởng là tài khoản mà khách hàng đã sử dụng để đăng ký SMS Banking và trúng thưởng. 

8. Quy định rút vốn: 

- Quy định rút vốn đối với khách hàng gửi tiền tham gia chương trình: 

Kỳ hạn gửi Quy định rút vốn 

Dưới 6 tháng Không được rút vốn trước hạn 

Từ 6 tháng trở lên Không được rút vốn trước hạn dưới 90 ngày 

9. Các quy định khác: 

- Thẻ tiết kiệm hợp lệ là Thẻ tiết kiệm do Eximbank phát hành, đã điền đầy đủ các thông 

tin, không bị tẩy xoá, thay đổi, thẻ tiết kiệm không bị rách rời, chắp vá. 

- Khách hàng trúng thưởng phải chịu toàn bộ chi phí đi lại, ăn ở liên quan đến việc nhận 

thưởng, thuế thu nhập không thường xuyên theo quy định của pháp luật (nếu có). 
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- Nếu được sự đồng ý của khách hàng trúng thưởng, Eximbank được quyền sử dụng tên và 

hình ảnh của khách hàng trúng thưởng cho mục đích quảng cáo khuyến mại mà không 

phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào. 

10. Thể lệ này có hiệu lực từ 07/01/2016, và thay thế văn bản số 16/2016/EIB/TB-TGĐ ngày 

04/01/2016. 

 

   

 

   


