
                                                                                                                                     
  

 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI 

“ĐÓN TẾT VỀ NHÀ – NHẬN QUÀ NHƯ Ý” 

 

1. Tên thương nhân thực hiện khuyến mại: Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP 

Sài Gòn – Hà Nội 

2. Tên chương trình khuyến mại: “Đón Tết Về Nhà – Nhận Quà Như Ý” 

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

4. Khách hàng của chương trình khuyến mại: Tất cả khách hàng có nhu cầu vay tiền mặt tiêu 

dùng tại SHB Finance theo 1 trong 2 hình thức: vay qua bảng lương, vay qua bảo hiểm nhân 

thọ, bao gồm khách hàng chưa từng vay tại SHB Finance, khách hàng đã/ đang có khoản vay 

tại SHB Finance. 

5. Thời gian thực hiện chương trình khuyến mại: Từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 

20/01/2020 hoặc đến khi hết quà tặng tùy theo điều kiện nào đến trước. 

6. Địa bàn khuyến mại: Toàn quốc  

7. Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại: Sản phẩm cho vay tiền mặt tiêu dùng tín chấp 

o Giá trị khoản vay : Từ 20 triệu đến 70 triệu VNĐ 

o Thời hạn vay  : Từ 06 đến 36 tháng 

o Hình thức vay  : Vay qua bảng lương, vay qua bảo hiểm nhân thọ 

8. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:  

o Quà tặng bằng tiền mặt trị giá 300.000 VNĐ/ quà tặng  

o Tổng số: 999 quà tặng. 

9. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: 300.000.000 VNĐ 

10. Nội dung chi tiết chương trình khuyến mại:  

999 Khách hàng vay và được giải ngân đầu tiên khi vay qua 1 trong 2 hình thức: vay qua bảng 

lương, vay qua bảo hiểm nhân thọ được trừ ngày 300,000 VNĐ vào kỳ thanh toán đầu tiên của 

khách hàng sau khi khách hàng nhận được tin nhắn thông báo về quà tặng từ SHB Finance.  

Khoản vay tối thiểu 20 triệu đồng.  

 

Công ty Tài Chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội  

(SHB Finance) 


