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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH 
1. Tên chương trình: Tài Khoản Không Phí, Sống Thảnh Thơi, Trúng Xe Hơi 

2. Thời gian triển khai chương trình: Ngày 01 tháng 10 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 
12 năm 2022. 

3. Hàng hóa dịch vụ khuyến mại: Các giao dịch tài chính trên App HDBank theo quy định 
của chương trình. 

4. Phạm vi triển khai: Trên toàn hệ thống HDBank. 
5. Khách hàng của CTKM:  

a. Khách hàng mới: KH đăng ký mở mới tài khoản trực tuyến và phát sinh giao dịch hợp 
lệ thành công trên App HDBank trong thời gian diễn ra chương trình. 

b. Khách hàng hiện hữu: KH có TKTT ở HDBank đang sử dụng dịch vụ Mobile Banking 
(đang hoạt động) và phát sinh giao dịch hợp lệ thành công trên App HDBank thỏa mãn 
điều kiện chương trình. 

6. Hình thức khuyến mại: 

a. Quà tặng mở mới:  
Tặng 100.000 đồng vào TKTT cho 9.000 KH đầu tiên đăng ký mở tài khoản thanh toán 
trực tuyến và phát sinh giao dịch thanh toán tối thiểu 200.000 đồng/giao dịch trên App 
HDBank trong thời gian diễn ra chương trình. 

b. Chương trình ưu đãi Quay số may mắn: 
i. Tất cả KH có TKTT ở HDBank, đăng ký sử dụng eBanking và thực hiện giao dịch 

hợp lệ tối thiểu 200.000 đồng/giao dịch trên App HDBank sẽ được cấp một mã số 
dự thưởng (MSDT). Mỗi MSDT sẽ được tham gia quay số vào các kỳ quay thưởng 
theo quy định của chương trình. 

ii. Tất cả KH có TKTT ở HDBank, đăng ký sử dụng eBanking và duy trì số dư trong 
tài khoản đạt mức 2.000.000 VNĐ/tháng sẽ được cấp một mã số dự thưởng 
(MSDT). Mỗi MSDT sẽ được tham gia quay số vào các kỳ quay thưởng theo quy 
định của chương trình. 

7. Quy định triển khai chương trình: 

a. Quy định giao dịch hợp lệ: 
Là các giao dịch tài chính phát sinh trên App HDBank, được liệt kê ở bên dưới:  

STT Loại giao dịch 

1 Thanh toán QR code 

2 Nạp tiền điện thoại 

3 Thanh toán hoá đơn sinh hoạt 

4 Thanh toán dịch vụ vận chuyển 

5 Đặt vé máy bay 

6 Đặt vé tàu 

7 Đặt vé xe 

8 Đặt phòng khách sạn 
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Giao dịch thành công sẽ được chốt danh sách từ 00h00p00 từ ngày bắt đầu đến 
23h59p59 ngày kết thúc các kỳ trong thời gian diễn ra chương trình. 

b. Cơ cấu giải thưởng: 

i. Quà tặng mở mới: 

 Cơ 
cấu 
giải 

thưởng 

Nội dung giải thưởng 
Giá trị 

giải 
thưởng 

Số lượng 
giải 

thưởng 

Số 
tháng 
triển 
khai 

Tổng 
SL giải 
thưởng 

Thành tiền 

(VNĐ) 

Ưu đãi 

Tặng 100.000 đồng vào 
TKTT cho 9.000 KH 
đầu tiên đăng ký mở tài 
khoản thanh toán trực 
tuyến eSkyOne và phát 
sinh giao dịch thanh toán 
tối thiểu 200.000 
đồng/giao dịch trên App 
HDBank trong thời gian 
diễn ra chương trình 

100.000 3.000 3 9.000 900.000.000 

Tổng giải thưởng 9.000 900.000.000 

Bằng chữ: Chín trăm triệu đồng./. 

ii. Quay số may mắn: 

Cơ cấu 
giải 

thưởng 
Nội dung giải thưởng 

Giá trị giải 
thưởng 

(Đã VAT) 

Tổng SL giải 
thưởng 

Thành tiền (Đã 
VND) 

Giải đặc 
biệt 

Xe hơi Peugeot 2008 
phiên bản Active sản 

xuất năm 2022 
770.000.000 1 770.000.000 

Giải 
nhất 

VESPA Spint 125 I-
Get ABS LED-S sản 

xuất năm 2022 
80.000.000 1 80.000.000 

Giải nhì Iphone 14 Pro Max 
128 GB 34.000.000 2 68.000.000 

Giải ba 
Loa Marshall 

Stanmore II 
9.990.000 10 99.900.000 

Giải 
khuyến 
khích 

Sổ tiết kiệm online kỳ 
hạn 1 tháng 2.000.000 40 80.000.000 

Tổng cộng 54 1.097.900.000 

Bằng chữ: Một tỷ không trăm chín mươi bảy triệu chín trăm ngàn đồng./. 

9 Đặt vé xem phim 

10 Đặt hoa 
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Tổng giá trị giải thưởng chương trình ưu đãi [(i) + (ii)]: 1.997.900.000 đồng. 

Bằng chữ: Một tỷ chín trăm chín mươi bảy triệu chín trăm ngàn đồng./. 
Giải thưởng quay số may mắn có thể quy đổi sang tiền mặt. 

c. Điều kiện tham gia chương trình:  
i. Quà tặng mở mới: 

- Khách hàng đăng ký mở tài khoản trực tuyến e-SkyOne và phát sinh giao dịch 
hợp lệ tối thiểu 200.000 đồng/giao dịch trên App HDBank trong thời gian diễn 
ra chương trình. 

- Mỗi KH/CIF chỉ được nhận khuyến mại 1 lần duy nhất trong thời gian diễn ra 
chương trình. 

ii. Quay số may mắn: 

- Hệ thống cấp mã số dự thưởng (MSDT) cho các KHCN thỏa một trong 2 điều 
kiện bên dưới: 

+ Phát sinh giao dịch hợp lệ tối thiểu 200.000 đồng/giao dịch trên App 
HDBank trong thời gian diễn ra chương trình. Mỗi giao dịch hợp lệ sẽ được 
cấp 1 MSDT. 

+ Duy trì số dư bình quân (SDBQ) hàng tháng đạt mức tối thiểu 2.000.000 
VNĐ. 
o Với mỗi 2.000.000 VNĐ được duy trì, KH sẽ được cấp 1 MSDT. Ví dụ: 

KH duy trì số dư bình quân hàng tháng đạt 10 triệu đồng sẽ được cấp 5 
MSDT. 

o KH được nhận tối đa 20 MSDT/tháng đối với điều kiện này. 
o Nếu KH có nhiều TKTT, tổng số dư bình quân của KH sẽ lấy tổng của 

tất cả tài khoản cộng lại. 

o Công thức tính : Tổng SDBQ =  
(với CASA1; CASA2...CASAn là số dư bình quân của các tài khoản 
1,2…n của khách hàng | x: số ngày trong tháng.) 

d. Quy định chung về giải thưởng quay số may mắn: 

i. KHCN có MSDT sẽ được tham gia quay số vào các kỳ quay thưởng theo quy định 
của chương trình. 

ii. Mỗi KH/CIF có thể nhận được nhiều mã dự thưởng. 
iii. Mỗi mã số dự thưởng (MSDT) chỉ được nhận 1 giải duy nhất trong quá trình quay 

số. 
iv. Quay số may mắn được chia thành các kỳ theo bảng bên dưới: 

  



Thể lệ CTKM “Tài Khoản Không Phí, Sống Thảnh Thơi, Trúng Xe Hơi” 
 

   
Trang 4/2 

 

 

Kỳ quay số Thời gian áp dụng (Các 
MSDT phát sinh trong kỳ) 

Thời gian quay 
thưởng (Dự kiến) Giải thưởng 

Kỳ 1 01/10 – 30/10/2022 10/11/2022 20 Giải khuyến khích 

Kỳ 2 01/11 – 30/11/2022 10/12/2022 20 Giải khuyến khích 

Kỳ đặc biệt 01/09 – 31/12/2022 10/01/2023 

01 Giải đặc biệt 

01 Giải nhất 
02 Giải nhì 
10 Giải ba 

- Quay số may mắn từ kỳ 1 đến kỳ 2 sẽ áp dụng cho các MSDT phát sinh trong 
mỗi  kỳ. 

- Quay số may mắn “Kỳ đặc biệt” sẽ áp dụng cho tất cả MSDT phát sinh từ 01/10 
– 31/12/2022 (loại trừ những MSDT đã trúng giải ở kỳ 1 đến kỳ 2) và áp dụng 
cho các KH có tổng doanh số giao dịch hợp lệ trên 05 triệu đồng. 

- Các giao dịch bị hủy, có tranh chấp, được hoàn lại hoặc có khả nghi gian lận sẽ 
bị trừ ra khỏi danh sách hưởng ưu đãi. 

- Đối với trường hợp các tài khoản thanh toán trực tuyến bị HDBank phong tỏa 
hoặc tạm khóa do thiếu thông tin, nghi ngờ giả mạo… sẽ bị loại ra khỏi danh 
sách quay thưởng.  

- Quyết định của P.NHĐT là quyết định cuối cùng trong việc xét duyệt các giao 
dịch hợp lệ và thực hiện các thủ tục trao thưởng. 

- Tất cả giải thưởng quay số trong kỳ đặc biệt được phép quy đổi thành tiền mặt. 

e. Quy định về mã số dự thưởng (MSDT): 
i. MSDT: là mã giao dịch được sinh ra ngẫu nhiên từ hệ thống tương ứng với một 

giao dịch hợp lệ mà KH thực hiện. 

ii. Định dạng MSDT là một dãy số gồm 1 chữ cái và 7 chữ số: Axxxxxxx (A: là chữ 
cái trong bảng chữ cái alphabet từ A - Z, x là số tự nhiên từ 0 – 9). 

iii. Tổng số lượng mã số dự thưởng dự kiến phát hành: 5.000.000 mã. 
iv. Mỗi KH có thể được nhận nhiều MSDT. 

v. Hình thức cấp MSDT (Qua tin nhắn OTT trên App HDBank):  

- HDBank sẽ gửi MSDT các giao dịch thành công qua tin nhắn OTT trên App 
HDBank sau T+2 ngày. 

- HDBank sẽ gửi MSDT phát sinh từ việc duy trì số dư bình quân mỗi tháng vào 
ngày làm việc thứ 2 của tháng tiếp theo. 

Với nội dung (dự kiến) như sau: 

Chúc mừng Quý khách đã đủ điều kiện nhận được mã số dự thưởng (MSDT) từ chương 
trình “Tài khoản không phí, sống thảnh thơi, trúng xe hơi” 

MSDT phát sinh từ ngày …/… là: Axxxxxxx. 
Hãy tiếp tục giao dịch trên App HDBank để có cơ hội trúng lớn Quý khách nhé! 
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Thông tin về giải thưởng và kỳ quay số may mắn vui lòng xem tại: <link chương trình> 

Kết quả chương trình quay số sẽ được công bố trên website www.hdbank.com.vn trong 
vòng 7 ngày làm việc sau khi kết thúc kỳ quay thưởng. 

f. Quy định chung: 
i. Đối với KH tham gia ưu đãi giao dịch: 

- Danh sách Khách hàng trúng thưởng sẽ được cập nhật và đăng tải hàng tháng 
trên website www.hdbank.com.vn hoặc fanpage của HDBank trong vòng 07 
ngày làm việc kể từ ngày kết thúc tháng. 

- Thời gian trao thưởng: trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay 
thưởng. 

ii. Đối với KH tham gia chương trình quay số may mắn: 

- Thời gian quay thưởng: Theo quy định tại điểm d, khoản 7, mục II. 
- Địa điểm tổ chức: Buổi lễ quay số sẽ diễn ra tại trụ sở chính của ngân hàng 

HDBank: 25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM với sự 
chứng kiến của đại diện Ngân hàng và đại diện khách hàng tham gia chương 
trình. 

- Hình thức quay thưởng: Quay số điện tử xác định MSDT ngẫu nhiên. 

- Công bố KH trúng thưởng & trao thưởng: 

+ Danh sách Khách hàng trúng thưởng sẽ được cập nhật và đăng tải trên 
website www.hdbank.com.vn hoặc fanpage của HDBank trong vòng 07 
ngày làm việc sau khi kết thúc các kỳ quay thưởng. 

+ HDBank sẽ gọi điện trực tiếp cho KH trúng thưởng, theo số điện thoại mà 
KH cung cấp trong vòng 07 ngày làm việc sau khi kết thúc các kỳ quay 
thưởng. 

+ Trường hợp KH trúng thưởng mà chưa xác thực thông tin KH với HDBank 
thì bắt buộc phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu đến Chi nhánh/Phòng 
giao dịch của HDBank để cung cấp chữ ký và xác thực trước khi liên hệ 
HDBank nhận thưởng. 

+ KH sẽ nhận thưởng tại Chi nhánh/Phòng giao dịch gần nhất mà HDBank 
chỉ định. 

+ Khách hàng trúng thưởng phải nộp các loại thuế, phí, lệ phí có liên quan đến 
giải thưởng, kể cả thuế thu nhập cá nhân (nếu có) theo quy định của pháp 
luật hiện hành, HDBank sẽ khấu trừ khoản thuế, phí, lệ phí này trên giá trị 
giải thưởng Khách hàng nhận được theo quy định của pháp luật và HDBank 
thay mặt Khách hàng nộp thuế thu nhập cá nhân (nếu có) theo quy định. 

+ Khách hàng trúng thưởng tự chịu hoàn toàn các chi phí phát sinh liên quan 
đến việc nhận thưởng (lưu trú, di chuyển, ăn uống...). 

+ KH không đến nhận giải sau 30 ngày kể từ khi kết thúc chương trình quay 
thưởng, HDBank sẽ trích 50% giá trị giải thưởng nộp Ngân sách nhà nước 
theo quy định Khoản 4 Điều 96 Luật Thương Mại. 
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+ Nếu được sự đồng ý của KH, HDBank có toàn quyền sử dụng hình ảnh, 
thông tin của KH trúng giải vào các hoạt động quảng cáo và thông báo rộng 
rãi với công chúng mà không phải trả thêm bất cứ khoản chi phí nào khác. 

- Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh cam kết trao thưởng cho KH đúng 
với giá trị giải thưởng đã công bố. 

- Phương thức nhận thưởng: Khách hàng trúng thưởng sẽ nhận vật phẩm hoặc 
có thể quy đổi sang tiền mặt theo quy định của chương trình. 

8. Giải đáp thắc măc về chương trình khuyến mại: 

Mọi thắc mắc liên quan tới chương trình khuyến mại, Khách hàng vui lòng liên hệ theo 
thông tin Hotline 1900 60 60 để được hướng dẫn, giải đáp. 

 
Ngân Hàng TMCP Phát Triển TP.Hồ Chí Minh ( HDBank) 

Tòa nhà HDTower, Số 25Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM 


