
THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

1. Tên chương trình khuyến mại: Tiết Kiệm Hôm Nay Đủ Đầy Tương Lai 

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:  

- Gửi tiền tiết kiệm (bao gồm tiền gửi có kỳ hạn) tại quầy từ 10 triệu đồng trở lên, theo mức gửi & kỳ hạn (*).  

- Sử dụng gói dịch vụ TKTT + Thẻ + ACB One và/hoặc Gia Đình Việt + gửi tiết kiệm theo qui định  

- Dịch vụ chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài  

Lưu ý: (*)  

• Kỳ hạn, mức gửi, sản phẩm, điều kiện cấp lượt quay số áp dụng, ACB có thể điều chỉnh theo từng thời 

kỳ, tuân thủ trần lãi suất NHNN và được ACB thông báo trên website www.acb.com.vn 

3. Thời gian khuyến mại: 

Từ ngày 23/ 09/2022 đến hết 30/09/2023  

   Chương trình có thể kết thúc sớm thời hạn nếu khách hàng tham gia trúng hết quà. 

4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc  

5. Hình thức khuyến mại:  

Quay số may mắn tại quầy (CN/PGD) trên nền tảng website tại https://quaylatrung.acb.com.vn để xác định 

trúng thưởng  

6. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại): Khách hàng (bao gồm cán bộ, 

nhân viên ACB) tham gia: 

- Gửi tiền tiết kiệm (bao gồm tiền gửi có kỳ hạn) từ 10 triệu đồng trở lên, theo mức gửi & kỳ hạn gửi. 

- Sử dụng gói dịch vụ TKTT + Thẻ + ACB One và/hoặc Gia Đình Việt; và gửi tiết kiệm theo qui định  

- Chuyển tiền đi quốc tế: áp dụng tất cả các Khách hàng (KH) có phát sinh thanh toán quốc tế. 

7. Cơ cấu giải thưởng: 

STT 
Cơ cấu Giải 

thưởng 
Nội dung Giải thưởng 

Trị giá giải thưởng 

(VND) 
Số giải 

1 

Quà đặc biệt   

Du lịch đến Quốc Gia Xanh  

(Tour Bắc Âu có Đan Mạch là quốc 

gia xanh) - dành cho Gia Đình 3 người 

(***) 

210,000,000 1 

2 

Du Xuân 5 Sao, đến Đảo thiên đường 

Maldives (5 ngày 4 đêm dành cho 2 

người) 

120,000,000 10 

3 Quà Kết Nối 

Du lịch dành cho Gia Đình kết nối 

thiên nhiên (Khám phá Phong Nha, thử 

sức với Hang Tú Làn) (****) - dành 

cho Gia Đình 4 người 

23,000,000 17 

4 Quà Sum Vầy 

Bộ bàn ăn Minh Long  

(Timeless xanh dương (4 chén, 1 dĩa, 1 

tô)) 

558,520     5,000  

Bộ bàn ăn Minh Long  

Hoa văn Vườn Nhà (2 chén cơm, 1 dĩa, 

1 tô) 

329,157     5,000  

5 Quà Vạn Phúc Mèo Vạn Phúc _ Minh Long (9,5cm)  577,314 3,000 

6 Lì xì may mắn 

E voucher 30K 30,000 8,000 

E voucher 50K 50,000 18,000 

E voucher 200K 200,000 8,000 

http://www.acb.com.vn/
https://quaylatrung.acb.com.vn/


E voucher 500K 500,000 2,980 

7 Quà Vun Đắp 

Áo đi mưa - vải nhựa (PVC) 56,100 4,910 

Áo mưa đi mưa - vải dù 81,840 10,075 

Đồng hồ 81,400 5,090 

8 Quà  Đoàn Viên 
Bộ chén Minh Long 

Hoa Văn Thanh Xuân (5 chén) 
175,878   12,000  

9 Quà Tận Tâm 
Hộp dưỡng sinh Minh Long (Hộp sứ 

tròn đựng thực phẩm 11cm + nắp) 
251,316 13,000 

10 Quà Đồng Hành 
Ly dưỡng sinh Minh Long (Ly sứ 0.48 

L + nắp) 
221,940 13,000 

11 Quà  Yêu Thương  Áo Mưa Be Yourseft 55,000 43,900 

12 Quà Cá Tính Nón kết 35,750 2,480 

13 Quà Phong Cách Ly sứ phiên bản đặc biệt 44,990 1,620 

14 Quà Gắn Kết 

Tặng 330 Điểm Blue Rewards trên ứng 

dụng ACB Lifestyle dùng để tích điểm 

đổi quà tặng (tương ứng giá trị 330 

điểm  = 30.000 VND) 

30,000 10,000 

Tổng cộng (bao gồm VAT) 166,083 

 

- Quà Đặc biệt và Quà Kết Nối được quy đổi thành tiền mặt. 

- Quà Blue Rewards: không được quy đổi thành tiền mặt mà nhận bằng điểm Blue Rewards trên ứng dụng 

ACB Lifestyle dùng để tích điểm đổi quà tặng. 

- Các giải thưởng còn lại không được quy đổi thành tiền mặt. 

- Tổng giá trị giải thưởng của chương trình khuyến mại là: 24,854,549,800VND. (Bằng chữ: Hai mươi bốn 

tỷ tám trăm năm mươi bốn triệu năm trăm bốn mươi chín ngàn tám trăm đồng chẵn) 

- Tổng giá trị giải thưởng so với tổng giá trị hàng hóa khuyến mại là 0.00063%  

(***) Du lịch đến Quốc Gia Xanh (Tour Bắc Âu có Đan Mạch là quốc gia xanh) theo thỏa thuận giữa người trúng 

thưởng và ACB. Thời gian 10 ngày – 9 đêm, chương trình tham quan bao gồm Đan Mạch – Na Uy – Thụy Điển – 

Phần Lan 

Chuyến đi bao gồm: 

• Vé máy bay Khứ hồi  

• Vận chuyển Đưa đón tham, xe chuẩn quốc tế 

• Khách sạn Tiêu chuẩn 4 sao, khách/phòng 

Chuyến đi chưa bao gồm: 

• Hộ chiếu (còn thời hạn sử dụng trên 6 tháng đến thời điểm kết thúc Tour).  

• Chi phí cá nhân ngoài chương trình (Điện thoại, giặt ủi, thức uống trong mini bar…)  

• Các chi phí khác không đề cập đến trong chương trình tour và mục bao gồm.  

(****) Du lịch dành cho Gia Đình kết nối thiên nhiên: Tour thám hiểm Phong Nha 2 ngày 1 đêm, thử sức với Hang 

Tú Làn; Khởi hành: 7:30 – 8:00 sáng, từ các khách sạn ở Phong Nha, kết thúc: 6:00– 6:30 chiều, tại các khách sạn 

ở Phong Nha. 

Chuyến đi bao gồm: 

- Vận chuyển: Xe đưa đón đến điểm tập trung 



- Lưu trú: Lều trại trong hang 

Chuyến đi không bao gồm: Các dịch vụ phát sinh ngoài chương trình. 

(****)Du Xuân 5 Sao, đến Đảo thiên đường Maldives (5 ngày 4 đêm dành cho 2 người) theo thỏa thuận 

giữa người trúng thưởng và ACB.  

Chuyến đi bao gồm: 

• Vé máy bay khứ hồi theo đoàn. 

03 đêm resort 5 sao, tiêu chuẩn 02 người/phòng,- cầu tối thiểu 10 khách/1 đoàn sẽ có hướng 

dẫn viên). 

• Các phương tiện vận chuyển phục vụ tham quan theo chương trình. 

Chuyến đi không bao gồm:  

• Chi phí làm hộ chiếu, các chương trình tự chọn, nước uống, giặt ủi, điện thoại, hành lý quá 

cước theo quy định của hàng không... và các chi phí cá nhân khác của khách ngoài chương 

trình. 

• Các chi phí khác không đề cập đến trong chương trình tour và mục bao gồm.  

(*****) E-voucher là một dạng phiếu mua hàng điện tử do đối tác Got it, Urbox cung cấp, có giá trị và dùng 

được trong giao dịch mua hàng hóa hoặc dịch vụ từ các đối tác của Got it, Urbox. Thời hạn sử dụng 30 

ngày. Thời hạn sử dụng e-voucher có thể thay đổi theo thông báo của đối tác theo từng thời kỳ & không 

thấp hơn 30 ngày. 

8. Nội dung chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại: 

8.1. Điều kiện, cách thức, thủ tục cụ thể khách hàng thực hiện để được tham gia chương trình:  

➢ Khách hàng thỏa điều kiện chương trình sẽ nhận được số lượng lượt quay như sau:  

• KH gửi mới tiền gửi tại quầy trong khoảng thời gian diễn ra chương trình với số tiền từ 10 triệu VND 

trở lên với kỳ hạn quy định theo từng thời kỳ sẽ nhận được lượt quay số nhận quà tại quầy 

(ACB thu phí quà tặng nếu rút trước hạn). 

- KH sử dụng gói dịch vụ bao gồm TKTT + Thẻ + ACB One/hoặc Gia Đình Việt; và gửi tiết kiệm theo qui 

định, nhận 1 lượt quay số (Lưu ý: chỉ áp dụng tiết kiệm kỳ hạn 1 tháng -  5 tháng lãi suất dưới 5,8%/năm). 

• KH sử dụng dịch vụ chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài: (***) 

- Chuyển dưới 30.000 USD/ hoặc ngoại tệ khác tương đương/ lần chuyển: nhận 1 lượt quay 

- Chuyển từ 30.000 USD/ hoặc ngoại tệ khác tương đương trở lên/ lần chuyển: nhận 2 lượt quay 

(***): KH nhận tiền quốc tế hoặc chuyển tiền quốc tế ngoại tệ khác, ACB quy đổi VND để tính lượt quay 

theo qui định. Từng loại ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá VND niêm yết cuối ngày 6/09/2022 tại website 

www.acb.com.vn, không áp dụng nguyên tắc cộng dồn các giao dịch 

 

• Trong suốt thời gian khuyến mại, KH được nhận lượt quay tối đa 4 lượt/1 Khách hàng /trong 1 ngày 

giao dịch. 

• Tiền gửi có kỳ hạn áp dụng đối với hình thức nhận lãi trước, lãi tháng, lãi quý và lãi cuối kỳ. Kỳ hạn, 

mức gửi, sản phẩm, điều kiện áp dụng đối tượng nhận lượt quay áp dụng theo quy định thay đổi của 

ACB tại từng thời kỳ và được ACB thông báo trên website www.acb.com.vn (kỳ hạn gửi được áp 

dụng theo từng thời kỳ đảm bảo tuân thủ trần lãi suất quy định của Ngân Hàng Nhà Nước tại từng thời 

kỳ). 

➢ Cách thức tham gia Quay số may mắn xác định trúng thưởng áp dụng KH quay số tại quầy: 

• Để tham gia chương trình, KH gửi tiền tiết kiệm tại quầy hoặc chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra 

nước ngoài thỏa điều kiện tham gia quay số xác định trúng thưởng để nhận thưởng ngay trong ngày 

tham gia. 
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• KH sẽ được biết lượt quay ngay khi thực hiện xong giao dịch. Nhân viên ACB tại quầy sẽ hướng dẫn 

khách hàng quay số & nhận thưởng ngay tại quầy  

• Nhân viên ACB đăng nhập trên trang website Vòng Quay May Mắn (https://quaylatrung-

bo.acb.com.vn) sau đó tạo thông tin KH thỏa điều kiện & hệ thống cấp lượt quay số cho KH theo quy 

định thể lệ. 

• Nhân viên ACB hướng dẫn KH tự quét QRcode được tạo ra từ hệ thống cho mỗi chương trình khuyến 

mại, KH đăng nhập trang Vòng Quay May Mắn (https://quaylatrung.acb.com.vn) kết nối Zalo để xác 

định quà tặng trúng thưởng. Trong trường hợp KH không sử dụng smartphone hoặc không có tài khoản 

Zalo thì KH thực hiện quay số xác định trúng thưởng trên nền tảng (https://quaylatrung.acb.com.vn) 

tại ACB, truy cập bằng mã dự thưởng gửi đến số điện thoại của KH & KH tự đăng nhập quay số. 

8.2. Thời gian, cách thức phát hành bằng chứng xác định trúng thưởng: 

8.2.1 Quay số may mắn xác định trúng thưởng: 

- Thời gian xác định trúng thưởng dành cho KH quay số: ngay khi giao dịch xong khách hàng thực hiện 

quay thưởng tại website vòng quay may mắn của chương trình.  

- Thời gian xác định trúng thưởng dành cho KH quay số tại quầy: trong ngày giao dịch trong suốt thời 

gian khuyến mại, khách hàng quay số ngay sau khi giao dịch 

- Địa điểm xác định trúng thưởng: trang website vòng quay may mắn trực tuyến của chương trình 

https://quaylatrung.acb.com.vn/ 

- Cách thức xác định trúng thưởng: Quay số bằng phần mềm quay thưởng tự động để xác định ngẫu 

nhiên giải thưởng của chương trình (ngẫu nhiên theo số lượng giải thưởng còn lại tính đến thời điểm 

khách hàng tiến hành quay số) 

• Khách hàng quay số tại quầy: Khách hàng được Nhân Viên ACB mời quét QRcode được tạo ra từ hệ 

thống cho mỗi chương trình khuyến mại, KH đăng nhập trang Vòng Quay May Mắn 

(https://quaylatrung.acb.com.vn) kết nối Zalo, sau đó KH nhấn nút “Quay số” trên màn hình để xác 

định giải thưởng. Trong trường hợp KH không sử dụng smartphone hoặc không có tài khoản Zalo thì 

KH thực hiện quay số xác định trúng thưởng trên nền tảng (https://quaylatrung.acb.com.vn) tại ACB, 

truy cập bằng mã dự thưởng gửi đến số điện thoại của KH & KH tự đăng nhập quay số. 

 

8.2.2 Nội dung hiển thị khi Khách hàng trúng thưởng như sau:   

- Trường hợp khách hàng trúng giải quà Gắn Kết sẽ hiển thị thông báo với nội dung: “Chúc mừng bạn 

đã trúng thưởng 1 món quà từ chương trình “Tiết kiệm hôm nay đủ đầy tương lai” 1 Blue 

Rewards” 

"  

- Trường hợp khách hàng trúng giải quà Yêu Thương sẽ hiển thị thông báo với nội dung: “Chúc mừng 

bạn đã trúng thưởng 1 món quà từ chương trình “Tiết kiệm hôm nay đủ đầy tương lai” 1 Áo Đi 

Mưa” 
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- Trường hợp khách hàng trúng giải quà Đồng Hành sẽ hiển thị thông báo với nội dung: “Chúc mừng 

bạn đã trúng thưởng 1 món quà từ chương trình “Tiết kiệm hôm nay đủ đầy tương lai” 1 Ly 

dưỡng sinh Minh Long” 

 
- Trường hợp khách hàng trúng giải quà Tận Tâm sẽ hiển thị thông báo với nội dung: “Chúc mừng bạn 

đã trúng thưởng 1 món quà từ chương trình “Tiết kiệm hôm nay đủ đầy tương lai” 1 Hộp dưỡng 

sinh Minh Long” 

 
 



- Trường hợp khách hàng trúng giải quà Kết Nối sẽ hiển thị thông báo với nội dung: “Chúc mừng bạn 

đã trúng thưởng 1 món quà từ chương trình “Tiết kiệm hôm nay đủ đầy tương lai” DU LỊCH 

DÀNH CHO GIA ĐÌNH KẾT NỐI THIÊN NHIÊN 1 Quà kết nối” 

 
 

- Trường hợp khách hàng trúng giải quà Đặc Biệt sẽ hiển thị thông báo với nội dung: “Chúc mừng bạn 

đã trúng thưởng 1 món quà từ chương trình “Tiết kiệm hôm nay đủ đầy tương lai” DU LỊCH 

ĐẾN QUỐC GIA XANH 1 Quà đặc biệt” 

 
8.4 Thời gian, địa điểm và cách thức xác định trúng thưởng: 

 

- Trường hợp khách hàng trúng giải quà Gắn Kết sẽ hiển thị thông báo với nội dung: Chúc mừng bạn đã trúng 

thưởng 1 món quà từ chương trình “Tiết kiệm hôm nay đủ đầy tương lai” 1 Blue Rewards” 



 

- Trường hợp khách hàng trúng giải quà Yêu Thương sẽ hiển thị thông báo với nội dung: Chúc mừng bạn đã trúng 

thưởng 1 món quà từ chương trình “Tiết kiệm hôm nay đủ đầy tương lai” 1 Áo Đi Mưa” 

 

- Trường hợp khách hàng trúng giải quà Đồng Hành sẽ hiển thị thông báo với nội dung: Chúc mừng bạn đã trúng 

thưởng 1 món quà từ chương trình “Tiết kiệm hôm nay đủ đầy tương lai” 1 Ly dưỡng sinh Minh Long” 

 
- Trường hợp khách hàng trúng giải quà Tận Tâm sẽ hiển thị thông báo với nội dung: Chúc mừng bạn đã trúng 

thưởng 1 món quà từ chương trình “Tiết kiệm hôm nay đủ đầy tương lai” 1 Hộp dưỡng sinh Minh Long” 



 
 

- Trường hợp khách hàng trúng giải quà Kết Nối sẽ hiển thị thông báo với nội dung: Chúc mừng bạn đã trúng 

thưởng 1 món quà từ chương trình “Tiết kiệm hôm nay đủ đầy tương lai” DU LỊCH DÀNH CHO GIA ĐÌNH 

KẾT NỐI THIÊN NHIÊN 1 Quà kết nối” 

 
 

- Trường hợp khách hàng trúng giải quà Đặc Biệt sẽ hiển thị thông báo với nội dung: Chúc mừng bạn đã trúng 

thưởng 1 món quà từ chương trình “Tiết kiệm hôm nay đủ đầy tương lai” DU LỊCH ĐẾN QUỐC GIA 

XANH 1 Quà đặc biệt” 

 
 

 

- Trường hợp khách hàng trúng giải quà Cá Tính sẽ hiển thị thông báo với nội dung: Chúc mừng bạn đã trúng 

thưởng 1 món quà từ chương trình “Tiết kiệm hôm nay đủ đầy tương lai” 1 Nón Kết 



 
 

- Trường hợp khách hàng trúng giải quà Phong Cách sẽ hiển thị thông báo với nội dung: Chúc mừng bạn đã trúng 

thưởng 1 món quà từ chương trình “Tiết kiệm hôm nay đủ đầy tương lai” 1 Ly Sứ 

 
 

 

- Trường hợp khách hàng trúng giải quà đặc biệt 2 sẽ hiển thị thông báo với nội dung: “Chúc mừng bạn đã trúng 

thưởng 1 món quà từ chương trình “Tiết kiệm hôm nay đủ đầy tương lai” Du Xuân 5 sao, đến Đảo thiên 

đường Maldives 

 
 



- Trường hợp khách hàng trúng giải quà Vạn Phúc sẽ hiển thị thông báo với nội dung: Chúc mừng bạn đã trúng 

thưởng 1 món quà từ chương trình “Tiết kiệm hôm nay đủ đầy tương lai” 1 Mèo Vạn Phúc 

 

 

- Trường hợp khách hàng trúng giải quà Sum Vầy sẽ hiển thị thông báo với nội dung: Chúc mừng bạn đã trúng 

thưởng 1 món quà từ chương trình “Tiết kiệm hôm nay đủ đầy tương lai” Bộ bàn ăn Minh Long Hoa Văn 

Vườn Nhà 
 

 

 

- Trường hợp khách hàng trúng giải quà Sum Vầy sẽ hiển thị thông báo với nội dung: Chúc mừng bạn đã trúng 

thưởng 1 món quà từ chương trình “Tiết kiệm hôm nay đủ đầy tương lai” Bộ bàn ăn Minh Long Hoa Văn 

Vườn Nhà 

 

- Trường hợp khách hàng trúng giải quà Đoàn Viên sẽ hiển thị thông báo với nội dung: Chúc mừng bạn đã trúng 

thưởng 1 món quà từ chương trình “Tiết kiệm hôm nay đủ đầy tương lai” Bộ chén Minh Long Hoa Văn 

Thanh Xuân 



 

 

- Trường hợp khách hàng trúng giải quà Lì xì may mắn sẽ hiển thị thông báo với nội dung: Chúc mừng bạn đã 

trúng thưởng 1 món quà từ chương trình “Tiết kiệm hôm nay đủ đầy tương lai” Evoucher 50K 

 

 

- Trường hợp khách hàng trúng giải quà Lì xì may mắn sẽ hiển thị thông báo với nội dung: Chúc mừng bạn đã 

trúng thưởng 1 món quà từ chương trình “Tiết kiệm hôm nay đủ đầy tương lai” Evoucher 200K 
 

 

 

- Trường hợp khách hàng trúng giải quà Lì xì may mắn sẽ hiển thị thông báo với nội dung: Chúc mừng bạn đã 

trúng thưởng 1 món quà từ chương trình “Tiết kiệm hôm nay đủ đầy tương lai” Evoucher 500K 



 

8.4 Thời gian, địa điểm và cách thức xác định trúng thưởng: 

- Trường hợp khách hàng trúng giải quà Lì xì may mắn sẽ hiển thị thông báo với nội dung: Chúc mừng bạn đã 

trúng thưởng 1 món quà từ chương trình “Tiết kiệm hôm nay đủ đầy tương lai” Evoucher 30K 

 

 

 

- Trường hợp khách hàng trúng giải quà quà Vun Đắp sẽ hiển thị thông báo với nội dung: Chúc mừng bạn đã trúng 

thưởng 1 món quà từ chương trình “Tiết kiệm hôm nay đủ đầy tương lai” Áo đi mưa vải nhựa PVC 

 

 

- Trường hợp khách hàng trúng giải quà Vun Đắp sẽ hiển thị thông báo với nội dung: Chúc mừng bạn đã trúng 

thưởng 1 món quà từ chương trình “Tiết kiệm hôm nay đủ đầy tương lai” Áo đi mưa vải dù 



 

 

- Trường hợp khách hàng trúng giải quà Vun Đắp sẽ hiển thị thông báo với nội dung: Chúc mừng bạn đã trúng 

thưởng 1 món quà từ chương trình “Tiết kiệm hôm nay đủ đầy tương lai” Đồng hồ ACB  

 

 

 

 

 

Ghi chú: địa chỉ trên màn hình trúng thưởng thông báo hiển thị theo CN/PGD Khách hàng tham gia chương trình 

 

 

 
8.3. Thông báo trúng thưởng: 

- Người trúng thưởng quà hiện vật nhận thưởng ngay sau khi quay số CN/PGD.  

- Đối quà tặng bao gồm Quà Yêu Thương (Áo đi mưa), Quà Đồng Hành (Ly dưỡng sinh Minh Long), Quà Tận 

Tâm (Hộp dưỡng sinh Minh Long), Quà Cá Tính (Nón Kết), Quà Phong Cách (Ly Sứ), Quà Vạn Phúc (Mèo Vạn 

Phúc), Quà Sum Vầy (Bộ bàn ăn Minh Long), Đoàn Viên (Bộ Chén Minh Long), Quà Vun Đắp (Áo đi mưa - vải 

nhựa (PVC)/ Áo đi mưa vải dù/Đồng hồ): nhận thưởng bằng quà tặng hiện vật được ACB tặng ngay tại CN/PGD 

mà khách hàng giao dịch & quay số. 

- Đối với e-voucher: Khách hàng nhận bằng link đổi evoucher Urbox hoặc Got it ngay trên ứng dụng 

quay số (https://quaylatrung@acb.com.vn) hoặc mã số e-voucher qua SMS. E-voucher là một dạng 

phiếu mua hàng điện tử do đối tác Got it, Urbox cung cấp, có giá trị và dùng được trong giao dịch mua 

hàng hóa hoặc dịch vụ từ các đối tác của Got it, Urbox. 

mailto:quaylatrung@acb.com.vn


- Đối với Quà tặng Blue Rewards khi KH trúng thưởng khi quay số: được thể hiện gồm Tên giải thưởng 

và số điểm Blue Rewards và hệ thống ACB sẽ tự động cập nhật điểm lên tài khoản của KH trên ứng 

dụng ACB Lifestyle trong vòng 30 ngày làm việc. 

• Đối với Quà Đặc Biệt, Quà Kết Nối: kể từ ngày hệ thống xác định khách hàng quay số trúng thưởng 

tại quầy thuộc CN/PGD, nhân viên ACB hướng dẫn khách hàng nhận giải tại ACB. Khách hàng nhận 

bằng hiện vật hoặc quy đổi thành tiền chuyển vào tài khoản của Khách hàng tại ACB.  

✓ Đối với Khách hàng nhận hiện vật: Khách hàng sẽ đến nhận giải thưởng tại Chi nhánh/ Phòng 

giao dịch ACB theo chỉ định của ACB (cụ thể tại CN/PGD Khách hàng giao dịch và quay số), 

khách hàng hoàn trả thuế liên quan đến việc nhận giải theo mức quy định của Nhà nước cho ACB 

bằng tiền mặt ngay khi nhận giải thưởng hiện vật. 

✓ Đối với Khách hàng quy đổi thành tiền chuyển vào tài khoản của Khách hàng tại ACB: ACB sẽ 

chuyển tiền mặt tương đương giá trị giải thưởng vào tài khoản của khách hàng tại ACB, sau khi 

đã trừ các loại thuế liên quan đến việc nhận giải theo mức quy định của Nhà nước (nếu có) vào tài 

khoản KH tại ACB. 

- Tất cả kết quả giải thưởng có KH trúng được lưu trên website https://quaylatrung.acb.com.vn. Khách 

hàng quay số may mắn có thể kiểm tra lại kết quả quay thưởng của mình tại website 

https://quaylatrung.acb.com.vn bằng cách quét Qrcode truy cập vào chương trình bằng tài khoản của 

mình  

- Trường hợp ACB có tổ chức quay số trúng thưởng đối với các giải thưởng chưa có người trúng sau khi 

kết thúc chương trình, ACB sẽ thông báo đến KH như sau: 

o Thông báo số lượng, nội dung giải thưởng còn lại để tổ chức quay số trên website www.acb.com.vn 

& thông báo cho các khách hàng được biết thông tin về mã tham gia được tham gia quay số, ngày 

quay, số lượng giải thưởng… qua email/push noti của khách hàng trước 3 ngày quay số 

o Tất cả kết quả trúng thưởng của KH sẽ được thông báo trên website www.acb.com.vn và trên 

Fanpage chính thức của ACB (Facebook, Zalo) & thông báo đến KH trúng thưởng thông qua email, 

gọi điện thoại, push noti, SMS trong vòng 15 ngày kể từ ngày kết thúc quay số.  

 

8.4. Thời gian địa điểm, cách thức và thủ tục trao thưởng:  
- Cách thức trao thưởng đối với giải thưởng/ quà tặng đối với quay số tại quầy: 

 

• Đối quà tặng bao gồm Quà Yêu Thương (Áo đi mưa), Quà Đồng Hành (Ly dưỡng sinh Minh Long), Quà Tận 

Tâm (Hộp dưỡng sinh Minh Long), Quà Cá Tính (Nón Kết), Quà Phong Cách (Ly Sứ), Quà Vạn Phúc (Mèo 

Vạn Phúc), Quà Sum Vầy (Bộ bàn ăn Minh Long), Đoàn Viên (Bộ Chén Minh Long), Quà Vun Đắp (Áo đi mưa 

- vải nhựa (PVC)/ Áo đi mưa vải dù/Đồng hồ): nhận thưởng bằng quà tặng hiện vật được ACB tặng ngay tại 

CN/PGD mà khách hàng giao dịch & quay số. 

• Đối với e-voucher: Khách hàng nhận bằng link đổi evoucher Urbox hoặc Got it ngay trên ứng dụng quay số 

(https://quaylatrung.acb.com.vn.), hoặc mã số e-voucher qua SMS. E-voucher là một dạng phiếu mua hàng điện 

tử do đối tác Got it, Urbox cung cấp, có giá trị và dùng được trong giao dịch mua hàng hóa hoặc dịch vụ từ các 

đối tác của Got it, Urbox. 

• Đối với Quà tặng Gắn Kết - Blue Rewards: KH nhận giải thưởng trên ứng dụng ACB Lifestyle của ACB. Điểm 

Blue Reward sẽ tự động cập nhật lên tài khoản KH trên ứng dụng ACB Lifestyle trong vòng 30 ngày làm việc 

làm việc. Giải thưởng Blue Reward được thể hiện gồm Tên giải thưởng và số điểm 

• Đối với Quà Đặc Biệt, Quà Kết Nối: Khách hàng nhận bằng hiện vật hoặc quy đổi thành tiền chuyển vào tài 

khoản của Khách hàng tại ACB (cụ thể tại CN/PGD Khách hàng giao dịch và quay số) thời hạn trao thưởng 

trong vòng 45 ngày kể từ khi kết thúc chương trình, khách hàng & ACB thống nhất cách trao thưởng hiện vật 

hoặc tiền mặt ngay khi Khách hàng quay số trúng thưởng trong ngày tại quầy.   

✓ Đối với Khách hàng nhận hiện vật: Khách hàng sẽ đến nhận giải thưởng tại Chi nhánh/ Phòng giao dịch 

ACB theo chỉ định của ACB (cụ thể tại CN/PGD Khách hàng giao dịch và quay số), khách hàng hoàn trả 

thuế liên quan đến việc nhận giải theo mức quy định của Nhà nước cho ACB bằng tiền mặt ngay khi nhận 

giải thưởng hiện vật. 

✓ Đối với Khách hàng quy đổi thành tiền chuyển vào tài khoản của Khách hàng tại ACB: ACB sẽ chuyển tiền 

mặt tương đương giá trị giải thưởng vào tài khoản của khách hàng tại ACB, sau khi đã trừ các loại thuế liên 

quan đến việc nhận giải theo mức quy định của Nhà nước (nếu có) vào tài khoản KH tại ACB. 

• Thủ tục trao thưởng: 

KH quay số tại quầy: nhận thưởng/quà tại CN/PGD có phát sinh giao dịch gửi tiền và các sản phẩm dịch vụ 

khác để quay số. KH xuất trình bản chính Chứng Minh Nhân Dân/ Căn Cước Công Dân/ Hộ chiếu đã đăng 

ký với ACB và ký nhận vào Biên Bản Nhận Thưởng.  
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- Cách thức trao thưởng đối với giải thưởng/ quà tặng đối với trường hợp tổ chức quay số trúng thưởng trực tiếp 

(đối với các giải thưởng vẫn còn sau ngày 30/09/2023). Sau ngày 09/10/2023, ACB thực hiện trao thưởng như 

sau: 

- Đối quà tặng bao gồm Quà Yêu Thương (Áo đi mưa), Quà Đồng Hành (Ly dưỡng sinh Minh Long), Quà Tận 

Tâm (Hộp dưỡng sinh Minh Long), Quà Cá Tính (Nón Kết), Quà Phong Cách (Ly Sứ), Quà Vạn Phúc (Mèo Vạn 

Phúc), Quà Sum Vầy (Bộ bàn ăn Minh Long), Đoàn Viên (Bộ Chén Minh Long), Quà Vun Đắp (Áo đi mưa - vải 

nhựa (PVC)/ Áo đi mưa vải dù/Đồng hồ): nhận thưởng bằng quà tặng hiện vật được ACB tặng ngay tại CN/PGD 

mà khách hàng giao dịch & quay số. KH xuất trình bản chính Chứng Minh Nhân Dân/ Căn Cước Công Dân/ Hộ 

chiếu đã đăng ký với ACB và ký nhận vào Biên Bản Nhận Thưởng. 

 

• Đối với e-voucher: Khách hàng nhận bằng link đổi evoucher Urbox hoặc Got it ngay trên ứng dụng quay số 

(https://quaylatrung.acb.com.vn.) hoặc mã số evoucher qua SMS. E-voucher là một dạng phiếu mua hàng điện 

tử do đối tác Got it, Urbox cung cấp, có giá trị và dùng được trong giao dịch mua hàng hóa hoặc dịch vụ từ các 

đối tác của Got it, Urbox. 

 

• Đối với Quà tặng Blue Rewards: KH nhận giải thưởng trên ứng dụng ACB Lifestyle của ACB. Điểm Blue 

Reward sẽ tự động cập nhật lên tài khoản KH trên ứng dụng ACB Lifestyle chậm nhất 30 ngày làm việc kể từ 

ngày quay số xác định trúng thưởng. Giải thưởng Blue Reward được thể hiện gồm Tên giải thưởng và số điểm  

 

• Đối với Quà tặng đặc biệt (Du lịch đến Quốc Gia Xanh, Du Xuân 5 Sao, đến Đảo thiên đường Maldives), Quà 

kết nối (Du lịch dành cho Gia Đình kết nối thiên nhiên): kể từ ngày hệ thống xác định khách hàng quay số trúng 

thưởng tại quầy thuộc CN/PGD, nhân viên ACB hướng dẫn khách hàng nhận giải tại ACB. Khách hàng & ACB 

thống nhất cách trao thưởng hiện vật hoặc tiền mặt ngay khi Khách hàng quay số trúng thưởng trong ngày tại 

quầy. Khách hàng nhận bằng hiện vật hoặc quy đổi thành tiền chuyển vào tài khoản của Khách hàng tại ACB.  

✓ Đối với Khách hàng nhận hiện vật: Khách hàng sẽ đến nhận giải thưởng tại Chi nhánh/ Phòng giao dịch 

ACB theo chỉ định của ACB, khách hàng hoàn trả thuế liên quan đến việc nhận giải theo mức quy định của 

Nhà nước cho ACB bằng tiền mặt ngay khi nhận giải thưởng hiện vật. 

✓ Đối với Khách hàng quy đổi thành tiền chuyển vào tài khoản của Khách hàng tại ACB: ACB sẽ chuyển tiền 

mặt tương đương giá trị giải thưởng vào tài khoản của khách hàng tại ACB, sau khi đã trừ các loại thuế liên 

quan đến việc nhận giải theo mức quy định của Nhà nước (nếu có) vào tài khoản KH tại ACB. 

 

- Thời hạn kết thúc trao thưởng: Tối đa 45 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình. 

- Trách nhiệm của KH trúng thưởng đối với chi phí phát sinh khi nhận thưởng, thuế thu nhập không thường xuyên: 

KH 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). 

 

9. Đầu mối giải đáp thắc mắc cho KH về các vấn đề liên quan đến chương trình khuyến mại: 

- Mọi chi tiết liên quan đến chương trình khuyến mại, KH liên hệ các địa điểm giao dịch của ACB trên 

toàn quốc hoặc liên hệ Trung Tâm Dịch Vụ KH 24/7: 028 38247247. 

10. Các quy định khác:  

- Quy định đối với việc tất toán trước hạn: khách hàng nếu tất toán trước kỳ hạn và trước thời hạn trao 

thưởng sẽ bị thu lại giá trị quà tặng đã nhận trước đó (trừ quà tặng Gắn Kết - điểm Blue Rewards), 

trường hợp tất toán sau thời hạn trao thưởng sẽ không bị thu hồi giải thưởng.  

- Ngân hàng TMCP Á Châu sẽ chịu mọi chi phí phát sinh trong quá trình tổ chức quay số, mở thưởng, 

công bố kết quả trên các phương tiện thông tin đại chúng, chi phí tổ chức trao thưởng, chi phí quảng 

cáo chương trình. 

- Khách hàng trúng giải phải chịu mọi chi phí phát sinh khác (chi phí đi lại, ăn ở) có liên quan đến việc 

nhận giải. 

- ACB được phép sử dụng hình ảnh, danh tính của KH trúng thưởng cho mục đích quảng cáo thương 

mại (Nếu được sự đồng ý của khách hàng tham gia) 

- ACB có quyền từ chối tặng thưởng cho các trường hợp chứng minh được khách hàng gian lận và sẽ xử 

lý đối với giải thưởng này như giải thưởng không có người trúng giải. 

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, ACB có trách nhiệm 

trực tiếp giải quyết, nếu không thỏa thuận được, tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật. 

- Sau khi kết thúc chương trình khuyến mại, ACB có trách nhiệm báo cáo cơ quan quản lý nhà nước có 

thẩm quyền về thương mại kết quả thực hiện chương trình khuyến mại trên theo đúng quy định của 

pháp luật như nội dung báo cáo, thời hạn báo cáo, hồ sơ báo cáo và các giấy tờ kèm theo. 

- Đối với giải thưởng không có người trúng thưởng, ACB phải có trách nhiệm trích nộp 50% giá trị đã 

công bố của giải thưởng đó vào ngân sách Nhà nước theo quy định tại khoản 4 Điều 96 Luật thương 

mại. 

- KH có thể quy đổi thành tiền mặt/ chuyển khoản hoặc đăng ký tham tour theo giá tiền quy định do ACB 

công bố theo thể lệ. Nếu thời gian KH nhận thưởng trùng vào thời điểm đang gặp thiên tai, lũ lụt hoặc 

https://quaylatrung.acb.com.vn/


dịch bệnh và các điều kiện bất khả kháng mà các công ty Du lịch không thể tổ chức tour du lịch thì 

ACB có quyền đề nghị KH nhận giải thưởng bằng tiền mặt. 

- Mọi thắc mắc của KH có liên quan đến chương trình khuyến mại, KH liên hệ các điểm giao dịch của 

ACB trên toàn quốc hoặc liên hệ Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Contact Center 24/7: (028) 38 247 

247. 

 


