
 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

---- 

8/3 SỐNG NHẸ THÊM VUI 

 

 Tên chương trình: 8/3 Sống Nhẹ Thêm Vui 

 Thời gian triển khai: từ 00:00 ngày 08/03/2023 đến hết 23:59 ngày 10/03/2023 

 Phạm vi triển khai: Toàn quốc 

 Dịch vụ sử dụng trong chương trình: Dịch vụ mở tài khoản trực tuyến; Dịch vụ ngân hàng số trên 

ứng dụng ACB ONE. 

 Đối tượng tham gia chương trình: Tất cả khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng số ACB ONE thỏa 

điều kiện chương trình. 

 Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền 

 Nội dung chương trình:  

Khách hàng đã có tài khoản ACB và giao dịch thanh toán hóa đơn trực tuyến từ 00:00 ngày 08/03/2023 

đến hết 23:59 ngày 10/03/2023 sẽ được hoàn vào tài khoản 100.000 VNĐ. 

• Áp dụng cho các khách hàng lần đầu thực hiện giao dịch thanh toán qua ứng dụng ACB ONE, 

bao gồm một trong các dịch vụ sau: thanh toán hóa đơn điện, nước, học phí, VNPAY-QR với 

giá trị từ 300.000 VNĐ 

• Áp dụng cho 830 khách hàng đầu tiên thanh toán hóa đơn thành công trong thời gian diễn ra 

chương trình 

• Trong trường hợp khách hàng có cùng thời gian giao dịch, xét tiếp 2 điều kiện theo thứ tự sau: 

(1) Tài khoản giao dịch là tài khoản mở trực tuyến eKYC 

(2) Giá trị giao dịch cao hơn 

-  Mỗi khách hàng được nhận thưởng 1 lần trong suốt thời gian diễn ra chương trình 

- Tài khoản của khách hàng không khoá/ hủy tại thời điểm xét hưởng khuyến mại của chương trình. 

Trường hợp tài khoản của khách hàng bị khoá/ huỷ tại thời điểm chi trả khuyến mại, ACB sẽ không 

thực hiện trả thưởng.  

- Giao dịch hợp lệ là các giao dịch thành công, có thời gian ghi nhận nằm trong thời gian diễn ra 

chương trình và không thuộc các trường hợp sau:  

• Các giao dịch thanh toán bị trả lại, hoàn tiền lại, bị tranh chấp hoặc không hợp lệ, hoặc giả 

mạo, hoặc các loại thuế hàng hóa dịch vụ. 

• Các giao dịch có dấu hiệu gian lận, lợi dụng chương trình, các giao dịch được ACB yêu cầu tra 

soát với lý do khách hàng không thực hiện giao dịch. 

- Đối với giao dịch chuyển/ nhận tiền, thời gian xét thưởng là thời gian thực hiện được ghi nhận trên 

hệ thống (không phải thời gian hiệu lực). Không áp dụng cho các giao dịch chuyển tiền sau. 

- Danh sách khách hàng nhận được ưu đãi hoàn tiền sẽ được công bố một lần vào cuối chương trình. 

- Chương trình có thể kết thúc theo thời gian đã quy định hoặc kết thúc sớm hơn khi hết số lượng quà 

tặng khuyến mại tuỳ thuộc vào điều kiện nào đến trước. 

- Để tải ứng dụng ACB ONE, Khách hàng có thể click chọn https://bit.ly/acbone hoặc tìm từ khóa 

“ACB ONE” trên kho ứng dụng (Google Play Store, Apple App Store). 

 Cơ cấu giải thưởng:  

Tổng giá trị giải thưởng trong chương trình như sau: 

https://bit.ly/acbone


 

 

Giải thưởng 

Giá trị 

hoàn tiền 

(VNĐ) 

Số lượng 

ưu đãi 

(Lượt) 

Đối tượng 

nhận 

Chi phí 

(VNĐ) 

Hoàn tiền 100.000  830 

830 khách 

hàng đầu tiên 

thỏa điều kiện 

83.000.000 

Tổng ngân sách chương trình là 83.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Tám mươi ba triệu đồng) 

 Cách thức trả thưởng: 

- Hệ thống sẽ chốt danh sách khách hàng thỏa điều kiện tính đến 23h59 ngày 10/03/2023 và triển 

khai xét thưởng. 

- Trong vòng 45 ngày làm việc kể từ khi ACB gửi thông báo trúng thưởng đến khách hàng 

qua tin nhắn thông báo trên ứng dụng ACB ONE, phần tiền thưởng sẽ được hoàn trực tiếp 

vào tài khoản của khách hàng.  

- Đồng thời, danh sách khách hàng đủ điều kiện nhận thưởng sẽ được cập nhật công khai trên website 

acb.com.vn. 

 Quy định khác 

- Khách hàng cần đọc kỹ thể lệ trước khi tham gia chương trình. 

- Chương trình có thể kết thúc theo thời gian đã quy định hoặc khi hết số lượng quà tặng 

khuyến mại tùy thuộc vào điều kiện nào đến trước. ACB sẽ cập nhật thông tin thay đổi hoặc bổ 

sung các Quy định điều khoản cũng như nội dung của chương trình này trên 

website acb.com.vn và https://online.acb.com.vn  và/ hoặc ứng dụng ACB ONE. 

- ACB cam kết thực hiện đúng các quy định của Bộ Công Thương tuân thủ đúng quy trình về tổ chức 

chương trình. 

- ACB được miễn trách nhiệm đối với các trường hợp bất khả kháng xảy ra trong thời gian triển khai 

chương trình làm ảnh hưởng đến các giao dịch của khách hàng. 

- ACB cung cấp chương trình và khách hàng sử dụng dịch vụ tuân thủ theo các Điều Khoản & Điều 

Kiện được nêu trong Hợp đồng đăng ký sử dụng dịch vụ ACB ONE/ Hợp đồng đăng ký sử dụng 

dịch vụ ACB ONE đã ký kết với ACB. 

- Quyết định của ACB về việc xét duyệt các giao dịch hợp lệ và thực hiện tặng thưởng cũng như các 

vấn đề liên quan đến chương trình là quyết định cuối cùng. 

- Bằng việc tham gia chương trình này, khách hàng chấp nhận tất cả các Quy định về Điều khoản và 

Điều kiện của chương trình được liệt kê trong Thể lệ này và đồng ý cho ACB sử dụng hình ảnh, 

danh tính của khách hàng được tặng thưởng trong các hoạt động quảng bá của ACB. 

- Khách hàng trúng giải phải thực hiện nghĩa vụ đóng thuế thu nhập không thường xuyên và các loại 

thuế phát sinh theo mức quy định của Nhà nước căn cứ vào tổng trị giá các giải đã trúng thưởng 

(nếu có). 

- Thời hạn để ACB tiếp nhận và giải quyết thắc mắc, khiếu nại của khách hàng về kết quả của 

chương trình khuyến mại muộn nhất là 60 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình. Mọi thắc mắc, 

khiếu nại sau thời gian nêu trên sẽ không được giải quyết. 

 Trách nhiệm thông báo 

- ACB sẽ thông báo cho khách hàng trong trường hợp chương trình kết thúc sớm khi hết ngân sách 

tại website acb.com.vn và/ hoặc https://online.acb.com.vn 

https://online.acb.com.vn/
https://online.acb.com.vn/


 

 Thông tin liên hệ 

Mọi thắc mắc về chương trình, Quý khách vui lòng liên hệ: 

- Trung tâm dịch vụ khách hàng – Contact Center 24/7  

- Điện thoại: 1900 54 54 86 – (028) 38 247 247 

 

 



 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI  

--- 

ACB ONE SỐNG NHẸ THÊM VUI 

 

 Tên chương trình: ACB ONE Sống Nhẹ Thêm Vui 

 Thời gian triển khai: từ 00:00 ngày 28/02/2023 đến hết 23:59 ngày 29/05/2023  

 Phạm vi triển khai: Toàn quốc 

 Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền 

 Dịch vụ sử dụng trong chương trình: Dịch vụ mở tài khoản trực tuyến; Dịch vụ ngân hàng số trên 

ứng dụng ACB ONE. 

 Đối tượng tham gia chương trình:  

- Khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng số ACB ONE thỏa điều kiện chương trình. 

- Không áp dụng cho cán bộ, nhân viên ACB. 

 Nội dung chương trình:  

Chương trình bao gồm 2 nội dung ưu đãi, cụ thể như sau: 

7.1 Ưu đãi hoàn tiền (1): Hoàn 50.000 VND cho khách hàng mở mới tài khoản trực tuyến 

(eKYC) 

Khách hàng mở mới lần đầu tài khoản trực tuyến ACB thành công và thỏa điều kiện trong thời gian 

diễn ra chương trình sẽ có cơ hội nhận hoàn tiền 50.000 VND vào tài khoản. Điều kiện cụ thể bao 

gồm: 

 Mở thành công tài khoản trực tuyến eKYC thông qua các cách sau: Nhấn vào nút “Đăng 

ký tài khoản mới” từ ứng dụng ACB ONE; hoặc chọn mở tài khoản ngay loại “Tài khoản 

trực tuyến”) tại đường dẫn: https://dangkytructuyen.acb.com.vn/; hoặc nhấp vào các hình 

ảnh banner quảng cáo của chương trình. 

 Đăng nhập ứng dụng ACB ONE với tài khoản trực tuyến vừa mở thành công, thực hiện 

giao dịch chuyển/ nhận tiền bất kỳ trong hoặc ngoài hệ thống ACB (chuyển/ nhận thường, 

chuyển/ nhận nhanh NAPAS247) hợp lệ và thành công có giá trị từ 100.000 VND kèm nội 

dung chuyển khoản chứa “ACBONE23”. 

 Áp dụng cho 7.500 khách hàng đầu tiên thỏa điều kiện và mỗi khách hàng chỉ được nhận 

thưởng 1 lần trong suốt thời gian diễn ra chương trình. . 

7.2 Ưu đãi hoàn tiền (2): Hoàn 30.000 VND cho khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán qua 

ACB ONE 

Khách hàng hiện hữu của ACB giao dịch thanh toán qua ACB ONE thỏa điều kiện sẽ nhận được hoàn 

30.000 VND qua tài khoản. Điều kiện bao gồm:  

 Khách hàng thực hiện giao dịch thanh toán thành công trên ứng dụng ACB ONE với hóa 

đơn từ 150.000 VND. Giao dịch thanh toán thỏa điều kiện bao gồm: Hóa đơn điện; Hóa 

đơn nước; Thanh toán học phí; Thanh toán hóa đơn qua VNPAY- QR. 

 Áp dụng 100 khách hàng đầu tiên mỗi ngày và mỗi khách hàng chỉ được nhận thưởng 1 

lần trong suốt thời gian diễn ra chương trình. 

- Một khách hàng có thể nhận được hoàn tiền tối đa 80.000 VND trong suốt chương trình khi thỏa 

cả điều kiện ưu đãi (7.1) và (7.2). 

https://dangkytructuyen.acb.com.vn/


 

- Tài khoản trực tuyến được mở thành công là khi khách hàng nhận được thông tin tài khoản qua 

email, tin nhắn SMS và đăng nhập thành công vào ứng dụng ACB ONE để thực hiện các giao dịch 

và sử dụng các dịch vụ ngân hàng số trên ứng dụng ACB ONE (loại trừ các trường hợp tài khoản 

bị phong tỏa/ tạm khóa/ đóng do ACB phát hiện có rủi ro, sai lệch,có dấu hiệu bất thường giữa các 

thông tin nhận biết khách hàng hoặc phát hiện giao dịch đáng ngờ trong quá trình khách hàng sử 

dụng tài khoản thanh toán trong thời gian khuyến mại,…)  

- Tài khoản của khách hàng không bị phong tỏa/ tạm khóa/ đóng tại thời điểm xét thưởng khuyến 

mại của chương trình. Trường hợp tài khoản của khách hàng bị phong tỏa/ tạm khóa/ đóng tại thời 

điểm chi trả khuyến mại, ACB sẽ không thực hiện trả thưởng.  

- Đối với giao dịch chuyển/ nhận tiền, thời gian xét thưởng là thời gian thực hiện được ghi nhận trên 

hệ thống (không phải thời gian hiệu lực). Không áp dụng cho các giao dịch chuyển tiền sau hoặc 

chuyển tiền định kỳ 

- Giao dịch hợp lệ là các giao dịch không thuộc các trường hợp sau:  

• Các giao dịch thanh toán bị trả lại, hoàn tiền lại, bị tranh chấp hoặc không hợp lệ, hoặc giả 

mạo, hoặc các loại thuế hàng hóa dịch vụ. 

• Các giao dịch có dấu hiệu gian lận, lợi dụng chương trình, các giao dịch được ACB yêu 

cầu tra soát với lý do khách hàng không thực hiện giao dịch. 

- Danh sách khách hàng nhận được ưu đãi hoàn tiền sẽ được ACB công bố một lần vào cuối chương 

trình. 

- Chương trình có thể kết thúc theo thời gian đã quy định hoặc kết thúc sớm hơn khi hết số lượng 

quà tặng khuyến mại, tuỳ thuộc vào điều kiện nào đến trước. 

- Để tải ứng dụng ACB ONE, Khách hàng có thể click chọn https://bit.ly/acbone hoặc tìm từ khóa 

“ACB ONE” trên kho ứng dụng (Google Play Store, Apple App Store). 

 

 Cơ cấu giải thưởng:  

Tổng giá trị giải thưởng trong chương trình như sau: 

Giải thưởng 
Giá trị hoàn tiền 

(VND) 

Số lượng ưu đãi 

(Lượt) 
Đối tượng nhận 

Chi phí 

(VND) 

Ưu đãi hoàn tiền 

(1) 
50.000 VND  7.500 

7.500 khách hàng đầu 

tiên mở tài khoản đầu 

tiênthỏa điều kiện 

375.000.000 

Ưu đãi hoàn tiền 

(2) 
30.000 VND 9.000 

100 khách hàng đầu tiên 

mỗi ngày có giao dịch 

thanh toán thỏa điều kiện 

270.000.000 

 Tổng cộng   645.000.000 

Tổng ngân sách chương trình là 645.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Sáu trăm bốn mươi năm triệu đồng) 

 

8. Cách thức trả thưởng: 

 Hệ thống sẽ chốt danh sách khách hàng thỏa điều kiện vào lúc 23h59 ngày cuối cùng của chương 

trình, ACB xét thưởng và trao thưởng một lần vào cuối chương trình, cụ thể như sau: 

 Với Ưu đãi hoàn tiền (1): xét thưởng và trả thưởng cho 7.500 khách hàng đầu tiên thỏa điều kiện. 

 Với Ưu đãi hoàn tiền (2): xét thưởng và trả thưởng cho 9.000 khách hàng thực hiện sớm nhất 

chương trình (100 khách hàng sớm nhất mỗi ngày). 

https://bit.ly/acbone


 

 Trong vòng 45 ngày làm việc kể từ khi ACB gửi thông báo trúng thưởng đến khách hàng qua tin 

nhắn thông báo trên ứng dụng ACB ONE, phần tiền thưởng sẽ được hoàn trực tiếp vào tài khoản 

của khách hàng. 

9. Quy định khác 

- Khách hàng cần đọc kỹ thể lệ trước khi tham gia chương trình. 

- Chương trình có thể kết thúc theo thời gian đã quy định hoặc khi hết số lượng quà tặng khuyến 

mại, tùy thuộc vào điều kiện nào đến trước. ACB sẽ cập nhật thông tin thay đổi hoặc bổ sung các 

Quy định điều khoản cũng như nội dung của chương trình này trên 

website acb.com.vn và https://online.acb.com.vn  và/ hoặc ứng dụng ACB ONE. 

- ACB cam kết thực hiện đúng các quy định của Bộ Công Thương tuân thủ đúng quy trình về tổ 

chức chương trình. 

- ACB được miễn trách nhiệm đối với các trường hợp bất khả kháng xảy ra trong thời gian triển 

khai chương trình làm ảnh hưởng đến các giao dịch của khách hàng. 

- ACB cung cấp chương trình và khách hàng sử dụng dịch vụ tuân thủ theo các Điều Khoản & Điều 

Kiện được nêu trong Hợp đồng đăng ký sử dụng dịch vụ ACB ONE/ Hợp đồng đăng ký sử dụng 

dịch vụ ACB ONE đã ký kết với ACB. 

- Quyết định của ACB về việc xét duyệt các giao dịch hợp lệ và thực hiện tặng thưởng cũng như các 

vấn đề liên quan đến chương trình là quyết định cuối cùng. 

- Bằng việc tham gia chương trình này, khách hàng chấp nhận tất cả các Quy định về Điều khoản và 

Điều kiện của chương trình được liệt kê trong Thể lệ này và đồng ý cho ACB sử dụng hình ảnh, 

danh tính của khách hàng được tặng thưởng trong các hoạt động quảng bá của ACB. 

- Khách hàng trúng giải phải thực hiện nghĩa vụ đóng thuế thu nhập không thường xuyên và các loại 

thuế phát sinh theo mức quy định của Nhà nước căn cứ vào tổng trị giá các giải đã trúng thưởng 

(nếu có). 

- Thời hạn để ACB tiếp nhận và giải quyết thắc mắc, khiếu nại của khách hàng về kết quả của 

chương trình khuyến mại muộn nhất là 60 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình. Mọi thắc mắc, 

khiếu nại sau thời gian nêu trên sẽ không được giải quyết. 

 

10. Trách nhiệm thông báo 

- Thể lệ chương trình được gửi cho các Sở Công Thương của các tỉnh/thành phố và được đăng tại 

website acb.com.vn và/ hoặc https://online.acb.com.vn 

- ACB sẽ thông báo cho khách hàng trong trường hợp chương trình kết thúc sớm khi hết ngân sách 

tại website acb.com.vn và/ hoặc https://online.acb.com.vn 

 

11. Thông tin liên hệ 

Mọi thắc mắc về chương trình, Quý khách vui lòng liên hệ: 

- Trung tâm dịch vụ khách hàng – Contact Center 24/7  

- Điện thoại: 1900 54 54 86 – (028) 38 247 247 
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