
 

 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI HÈ 2021 

“VAY TIỀN TIN CẬY, TRÚNG QUÀ MONG ƯỚC” 

 

1. Tên chương trình khuyến mại: Vay tiền tin cậy, trúng quà mong ước  

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Sản phẩm vay tiền mặt tiêu dùng tín chấp bằng đồng Việt 

Nam (VND) với kỳ hạn vay tối thiểu 6 tháng và số tiền vay từ 10 triệu VND trở lên; bao gồm và 

giới hạn trong các sản phẩm: 

- Sản phẩm cho vay tiền mặt dành cho Khách hàng Hưởng lương; 

- Sản phẩm cho vay tiền mặt dành cho Khách hàng Tự doanh; 

- Sản phẩm cho vay tiền mặt dựa trên Hợp đồng Bảo hiểm Nhân thọ; 

- Sản phẩm cho vay tiền mặt dựa trên Hợp đồng Bảo hiểm Phi Nhân thọ; 

- Sản phẩm cho vay tiền mặt dựa trên Hóa đơn dịch vụ; 

- Sản phẩm cho vay tiền mặt dựa trên Hóa đơn dịch vụ viễn thông; 

- Sản phẩm cho vay tiền mặt dựa trên Tài khoản ngân hàng; 

- Sản phẩm cho vay tiền mặt đối với Khách hàng có Thông tin lịch sử tín dụng; 

- Sản phẩm cho vay tiền mặt đối với Khách hàng cung cấp Chứng nhận đăng ký xe; 

- Sản phẩm cho vay tiền mặt dành cho cán bộ nhân viên Đối tác liên kết với SHB Finance. 

3. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 11/6/2021 đến hết ngày 10/9/2021  

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

5. Hình thức khuyến mại: Quay số trúng thưởng 

6. Khách hàng của chương trình khuyến mại:  

Các khách hàng cá nhân đáp ứng đủ các yêu cầu sau: 

- Tham gia Sản phẩm cho vay tiền mặt tiêu dùng tín chấp của SHB Finance theo quy định 

tại mục 2 của Thể lệ này trong thời gian triển khai Chương trình; và 

- Được giải ngân khoản vay vào tài khoản khách hàng trong thời gian triển khai Chương 

trình; và 

- Hoàn thành việc đăng ký đầy đủ các thông tin bắt buộc và đăng ký giải thưởng lựa chọn 

trên website http://shbfinance.com.vn; và 

- Thực hiện vay qua các kênh: 

 Kênh bán hàng trực tiếp qua nhân viên tư vấn của SHB Finance;  

 Kênh bán hàng qua điện thoại của SHB Finance (Telesales); 

 Khách hàng đăng ký vay trực tuyến qua Website, Fanpage, Zalo chính thức của 

SHB Finance. 

http://shbfinance.com.vn/


 

7. Cơ cấu giải thưởng: 

Với Ý tưởng của Chủ đề Chương trình “Vay tiền tin cậy, trúng quà mong ước”, sau khi đăng ký 

hồ sơ vay, khách hàng được đăng ký lựa chọn giải thưởng mong muốn nếu trúng giải (mỗi giải 

lựa chọn một hiện vật) tại website http://shbfinance.com.vn  

Cơ cấu giải 

thưởng 

Nội dung giải thưởng (chi 

tiết nội dung và ký mã 

hiệu từng giải thưởng) 

Trị giá giải thưởng 

tương đương (VNĐ) 
Số giải 

Thành tiền 

(VNĐ) 

Giải Nhất 

(Giải Ước mơ 

Sung túc) 

Khách hàng được lựa chọn 

một trong ba phương án: 

- Ti vi, hoặc 

- Tủ lạnh, hoặc 

- Máy giặt. 

 8,000,000 3   24,000,000  

Giải Nhì 

(Giải Ước mơ 

An khang) 

Khách hàng được lựa chọn 

một trong ba phương án: 

- Máy lọc không khí, hoặc 

- Quạt điều hòa, hoặc 

- Máy hút bụi 

 4,000,000  9   36,000,000  

Giải Ba 

(Giải Ước mơ 

Sum vầy) 

Khách hàng được lựa chọn 

một trong ba phương án: 

- Lò vi sóng, hoặc 

- Bếp từ, hoặc 

- Nồi cơm điện 

 2,000,000  12  24,000,000  

Giải Tư 

(Giải Ước mơ 

May mắn) 

Khách hàng được lựa chọn 

một trong ba phương án: 

- Ấm đun nước, hoặc 

- Bộ lau nhà có bánh xe, 

hoặc 

- Bộ nồi inox 

 500,000 30  15,000,000 

Tổng cộng: 54  99,000,000 

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

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

trình khuyến mại:    

a. Đối tượng khách hàng: Các khách hàng cá nhân đáp ứng đủ các yêu cầu sau: 

- Tham gia Sản phẩm cho vay tiền mặt tiêu dùng tín chấp của SHB Finance theo quy định 

tại điểm b và điểm c, khoản 8.1, mục 8 của Thể lệ này; và 

- Được giải ngân khoản vay vào tài khoản khách hàng trong thời gian triển khai Chương 

trình; và 

- Hoàn thành việc đăng ký đầy đủ các thông tin bắt buộc và đăng ký giải thưởng lựa chọn 

trên website http://shbfinance.com.vn. 

http://shbfinance.com.vn/
http://shbfinance.com.vn/


 

b. Sản phẩm áp dung: Sản phẩm cho vay tiền mặt tín chấp của SHB Finance bằng đồng Việt 

Nam (VND) bao gồm và giới hạn trong các sản phẩm: 

- Sản phẩm cho vay tiền mặt dành cho Khách hàng Hưởng lương; 

- Sản phẩm cho vay tiền mặt dành cho Khách hàng Tự doanh; 

- Sản phẩm cho vay tiền mặt dựa trên Hợp đồng Bảo hiểm Nhân thọ; 

- Sản phẩm cho vay tiền mặt dựa trên Hợp đồng Bảo hiểm Phi Nhân thọ; 

- Sản phẩm cho vay tiền mặt dựa trên Hóa đơn dịch vụ; 

- Sản phẩm cho vay tiền mặt dựa trên Hóa đơn dịch vụ viễn thông; 

- Sản phẩm cho vay tiền mặt dựa trên Tài khoản ngân hàng; 

- Sản phẩm cho vay tiền mặt đối với Khách hàng có Thông tin lịch sử tín dụng; 

- Sản phẩm cho vay tiền mặt đối với Khách hàng cung cấp Chứng nhận đăng ký xe; 

- Sản phẩm cho vay tiền mặt dành cho cán bộ nhân viên Đối tác liên kết với SHB Finance. 

c. Kênh bán hàng áp dụng cho Chương trình Khuyến mại: 

- Kênh bán hàng trực tiếp qua nhân viên tư vấn của SHB Finance;  

- Kênh bán hàng qua điện thoại của SHB Finance (Telesales); 

- Khách hàng đăng ký vay trực tuyến qua Website, Fanpage, Zalo chính thức của SHB 

Finance. 

d. Kỳ hạn vay: theo quy định sản phẩm, từ 6 tháng trở lên;   

e. Mức tiền vay: từ 10 triệu đồng trở lên; 

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

- Mã số dự thưởng chính là số Hợp đồng vay vốn của khách hàng được hệ thống tự sinh 

ngẫu nhiên khi khách hàng được giải ngân khoản vay thỏa mãn điều kiện tại khoản 8.1 

nêu trên. 

- Khách hàng thỏa mãn điều kiện tham gia chương trình sẽ nhận tin nhắn thông báo số Hợp 

đồng vay vốn của khách hàng thỏa mãn điều kiện chương trình và là mã số dự thưởng để 

tham gia chương trình. Tin nhắn sẽ được gửi tới khách hàng trong vòng 3 ngày làm việc 

tính từ khi kết thúc thời gian ghi nhận khoản vay đủ điều kiện tham gia chương trình của mỗi 

đợt quay số. 

- Thông tin về khách hàng trúng thưởng được thông báo công khai trên website 

http://shbfinance.com.vn và Fanpage Tài chính tiêu dùng SHB trong vòng 03 ngày làm 

việc sau mỗi đợt quay số. 

8.3 Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng 

a. Mã dự thưởng phát hành là số Hợp đồng vay vốn của khách hàng được hệ thống tự sinh 

ngẫu nhiên khi khách hàng được giải ngân khoản vay trong thời gian diễn ra Chương 

trình.  

http://shbfinance.com.vn/


 

b. Mỗi Hợp đồng vay vốn tương ứng với 1 mã số dự thưởng và là duy nhất, không trùng 

lặp. 

c. Theo quy định về sản phẩm của SHB Finance, sau khi được giải ngân khoản vay đầu tiên 

với các sản phẩm quy định tại điểm b, khoản 8.1, mục 8 của Thể lệ này, khách hàng chỉ có 

thể vay tiếp (đồng nghĩa với việc có mã dự thưởng thứ hai) sau 4 (bốn) kỳ trả nợ đúng 

hạn đầu tiên, tương đương với sau 4 (bốn) tháng tính từ ngày khoản vay có hiệu lực. Vì 

vậy, trong thời gian triển khai Chương trình (ba tháng), một khách hàng không thể tồn tại 

hai Hợp đồng vay thỏa mãn điều kiện Chương trình (hai mã dự thưởng). 

d. Mã dự thưởng của đợt nào sẽ được tham dự quay số xác định trúng thưởng của đợt đó. 

Chương trình chia thành 3 đợt quay thưởng; các mã dự thưởng tương ứng với các Hợp 

đồng được giải ngân và ghi nhận thành công trên hệ thống theo thời gian như sau: 

Đợt quay số Thời gian ghi nhận khoản vay đủ điều kiện tham gia chương trình 

Đợt 1 Từ 00 giờ 00 phút ngày 11/6/2021 đến 23 giờ 59 phút ngày 11/7/2021 

Đợt 2 Từ 00 giờ 00 phút ngày 12/7/2021 đến 23 giờ 59 phút ngày 11/8/2021 

Đợt 3 Từ 00 giờ 00 phút ngày 12/8/2021 đến 23 giờ 59 phút ngày 10/9/2021 

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

a. Thời gian tổ chức Quay số: Lễ quay số xác định trúng thưởng sẽ được thực hiện theo đợt, 

gồm: 

Thời gian hiệu lực giải ngân của 

khoản vay 

Thời gian dự kiến 

thực hiện Lễ quay số 

Địa điểm thực hiện 

Lễ quay số 

Đợt 1 

Từ 00 giờ 00 phút ngày 11/6/2021 

đến 23 giờ 59 phút ngày 11/7/2021 

20/7/2021 

Tại Hội sở Công ty Tài chính 

TNHH MTV Ngân hàng 

TMCP Sài Gòn – Hà Nội, 

Tầng 6, Gelex Tower, 52 Lê 

Đại Hành, P. Lê Đại Hành, 

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

Đợt 2 

Từ 00 giờ 00 phút ngày 12/7/2021 

đến 23 giờ 59 phút ngày 11/8/2021 

20/8/2021 

Đợt 3 

Từ 00 giờ 00 phút ngày 12/8/2021 

đến 23 giờ 59 phút ngày 10/9/2021 

20/9/2021 

b. Cách thức xác định trúng thưởng: Quay số bằng phần mềm quay số trên máy tính công 

khai để xác định khách hàng trúng thưởng. 

c. Mã trúng thưởng là mã số trùng với mã được quay xác định trúng thưởng tại buổi Lễ 

quay số xác định trúng thưởng. 

d. Mỗi mã dự thưởng chỉ được trúng một giải thưởng. Trường hợp mã dự thưởng trúng 

thưởng ở lần quay sau trùng với mã dự thưởng trúng thưởng ở các lần quay trước đó thì 

mã trúng thưởng ở lần quay sau sẽ bị huỷ bỏ và Công ty sẽ thực hiện quay lại luôn cho 

đến khi tìm được mã trúng thưởng mới, hợp lệ. 



 

e. Các mã dự thưởng trong đợt nào chỉ được tham dự quay số trong đợt đó. 

f. Kết quả của Lễ quay thưởng sẽ được lập thành văn bản và có chữ kí xác nhận của các bên 

chứng kiến Lễ quay thưởng gồm đại diện khách hàng và đại diện Cục Xúc tiến thương 

mại. 

8.5 Thông báo trúng thưởng: 

Trong vòng 03 ngày làm việc sau Thời gian thực hiện Lễ quay số, SHB Finance sẽ gửi thông báo 

trúng thưởng cho khách hàng bằng hình thức gửi thư bảo đảm qua đường bưu điện tới nơi ở hiện 

tại của khách hàng theo địa chỉ khách hàng đã đăng ký với SHB Finance; và gửi thư điện tử tới 

địa chỉ email của khách hàng do khách hàng đã đăng ký với SHB Finance; và thông báo danh 

sách trúng thưởng trên website http://shbfinance.com.vn và Fanpage Tài chính tiêu dùng SHB. 

8.6 Thời gian địa điểm, cách thức và thủ tục trao thưởng 

a. Địa điểm trao thưởng: Khách hàng trúng thưởng sẽ nhận giải thưởng tại địa điểm làm 

việc của SHB Finance tại tỉnh/thành phố khách hàng thực hiện khoản vay tham gia 

Chương trình; 

b. Khi đến nhận thưởng, Khách hàng trúng thưởng cần xuất trình đầy đủ các giấy tờ theo 

yêu cầu của SHB Finance để xác định khách hàng trúng thưởng, bao gồm: Chứng minh 

nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực, Hợp đồng vay vốn; 

c. Trong trường hợp khách hàng ủy quyền cho người khác nhận giải thưởng, người được ủy 

quyền nhận giải thưởng sẽ phải xuất trình bản gốc CMND/ Căn cước công dân hoặc hộ 

chiếu của mình, bản sao có công chứng giấy CMND/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu 

của người trúng thưởng, bản gốc hoặc bản sao có công chứng Hợp đồng vay vốn và bản 

gốc giấy ủy quyền hợp lệ có công chứng/ chứng thực theo quy định của Pháp luật; 

d. Thời hạn cuối cùng SHB Finance có trách nhiệm trao thưởng cho khách hàng là 45 ngày 

kể từ ngày kết thúc chương trình khuyến mại theo quy định tại mục 3 Thể lệ này; 

9. Mọi thông tin liên quan đến chương trình khuyến mại, khách hàng liên hệ theo địa chỉ 

sau để được hướng dẫn, giải đáp: 

Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội 

Tầng 6, Gelex Tower, 52 Lê Đại Hành, P. Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

Điện thoại: +84 (24) 7109 8888 – Số máy lẻ: 1808 

Email: p.mkt@shbfinance.com.vn 

10. Trách nhiệm công bố thông tin: 

SHB Finance có trách nhiệm thông báo đầy đủ chi tiết nội dung của thể lệ chương trình khuyến 

mại, danh sách khách hàng trúng thưởng trên các kênh truyền thông và tại Hội sở, các chi nhánh, 

đơn vị kinh doanh của Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội trên 

toàn quốc. 

http://shbfinance.com.vn/


 

11. Các quy định khác (nếu có):  

a. Khách hàng được hưởng ưu đãi theo chương trình đồng nghĩa với việc đã đọc, hiểu rõ, 

đồng ý và chấp thuận các quy định về vay tiêu dùng liên quan tại SHB Finance. 

b.  SHB Finance được miễn trách nhiệm đối với các trường hợp bất khả kháng theo quy 

định của pháp luật trong thời gian triển khai chương trình. 

c. Khách hàng đồng ý tham gia chương trình này đồng nghĩa với việc khách hàng đồng ý 

cho SHB Finance sử dụng tên và hình ảnh của khách hàng trúng giải cho mục đích quảng 

cáo thương mại. 

d. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình này, SHB Finance có 

trách nhiệm trực tiếp giải quyết, nếu không thỏa thuận được tranh chấp sẽ được xử lý 

theo quy định của pháp luật hiện hành. 

e. Đối với những giải thưởng không có người trúng thưởng, SHB Finance 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. 

 

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

(SHB Finance) 
 

 


