
 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH 

LƯỚT NAM A BANK JCB,  

SĂN DEAL, RƯỚC “TÁO”, TRỌN HỨNG VI VU 

1. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 25/06/2020 đến hết ngày 15/11/2020. 

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Thẻ tín dụng quốc tế Nam A Bank JCB. 

3. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại:  

Tất cả các Chi nhánh của Nam A Bank trên toàn quốc. 

4. Hình thức khuyến mại: Vòng quay may mắn trực tuyến (online). 

5. Đối tượng: 

- Áp dụng cho khách hàng (KH) cá nhân là Chủ thẻ tín dụng Nam A Bank JCB (bao gồm KH hiện 
hữu và KH mới). 

- Không áp dụng cho: 

• KH pháp nhân/ doanh nghiệp. 

• KH là Cán bộ nhân viên (CBNV) Nam A Bank, người thân của CBNV Nam A Bank. 

6. Cơ cấu giải thưởng: 

Cơ cấu  
giải thưởng 

Nội dung  
giải thưởng 

Trị giá giải 
thưởng (VNĐ) 

Số 
giải 

Thành tiền 
(VNĐ) 

Giải nhất Macbook Air 13 256GB 2019 32.990.000 01 32.990.000 

Giải nhì iPhone 11 128GB 23.990.000 01 23.990.000 

Giải ba Apple Watch 5 40mm (GPS) 12.900.000 01 12.900.000 

Giải tư Airpod 2 sạc có dây (VN/A) 4.390.000 01 4.390.000 

Giải năm Hoàn tiền 100.000VNĐ 100.000 500 50.000.000 

Giải sáu Hoàn tiền 50.000VNĐ 50.000 3.000 150.000.000 

Giải bảy Hoàn tiền 30.000VNĐ 30.000 3.000 90.000.000 

Giải tám Hoàn tiền 20.000VNĐ 20.000 3.000 60.000.000 

Tổng cộng 9.504 424.270.000 

Giải thưởng hiện vật không được quy đổi thành tiền mặt. Trị giá giải thưởng đã bao gồm VAT. 

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

7.1 Điều kiện, cách thức, thủ tục cụ thể KH phải thực hiện để được tham gia chương trình 
khuyến mại: 

Đối tượng áp dụng & Hình thức tham gia: KH theo quy định ở mục 5. có thực hiện giao dịch hợp lệ 
tham gia vòng quay may mắn online để xác định giải trúng thưởng.



Giao dịch hợp lệ* là giao dịch: 

(a) Thanh toán/ rút tiền mặt có giá trị tối thiểu 500.000 VNĐ. 

(b) Được thực hiện từ ngày 25/06/2020 đến ngày 15/11/2020 và được ghi nhận thành công vào 
hệ thống của Nam A Bank không trễ hơn ngày 20/11/2020. 

KH có phát sinh giao dịch hợp lệ sẽ nhận được 1 lượt quay tại Vòng quay. Mỗi giao dịch chỉ tương 
ứng duy nhất với 1 lượt quay. KH có nhiều giao dịch hợp lệ sẽ nhận được số lượt quay tương ứng. 

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

- Số lượng lượt quay sẽ giảm tương ứng khi KH hoàn thành quay và xác định được kết quả 
trúng thưởng. 

- Nam A Bank có trách nhiệm: Công bố công khai, cập nhật liên tục số lượng, cơ cấu cụ thể các 
giải thưởng còn lại trên website https://vongquay.namabank.com.vn. 

- Giao dịch hợp lệ* phát sinh vào ngày (T) sẽ được tự động cập nhật lượt quay tương ứng trên 
hệ thống vào lúc 9h00 sáng ngày (T+1) và có thời hạn quay đến hết ngày 25/11/2020, đồng 
thời KH sẽ nhận được Email hoặc SMS (tùy thuộc vào phương thức nhận tin nhắn thông báo 
của thẻ tín dụng mà KH đã đăng ký với Nam A Bank) thông báo số lượng lượt quay nhận được 
và Mật khẩu để tham gia quay vòng quay may mắn.  

- Giao dịch của Chủ thẻ phụ được tính (cộng dồn) cho Chủ thẻ chính. 

- Nam A Bank chỉ ghi nhận các giao dịch của Chủ thẻ có tài khoản hợp lệ và trong tình trạng 
tốt (thẻ không bị đóng, không trong tình trạng chậm thanh toán, không bị tạm ngưng hoặc 
không bị hủy, và không trong tình trạng Nam A Bank chứng minh được thẻ gian lận). 

7.3 Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng: 

- Bằng chứng xác định trúng thưởng là lượt quay vòng quay may mắn trên trang web 
https://vongquay.namabank.com.vn được hệ thống tự động cấp cho các giao dịch hợp lệ. 

- Tổng số bằng chứng xác định trúng thưởng: Không giới hạn, tùy thuộc số lượt quay thực tế 
phát sinh trong chương trình khuyến mại. 

7.4 Quy định về cách xác định trúng thưởng Vòng quay may mắn: 

Thời gian xác định trúng thưởng: đến hết ngày 25/11/2020. 

Cách thức tham gia quay Vòng quay may mắn: 

- Bước 1: Truy cập trang web https://vongquay.namabank.com.vn 

- Bước 2: Đăng nhập chương trình bằng “CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu”, “Mật khẩu” được Nam 

A Bank gửi qua SMS của Khách hàng. 

- Bước 3: Click vào nút “BẮT ĐẦU QUAY” trên Vòng quay may mắn online để thực hiện quay số. 

7.5 Thông báo trúng thưởng: 

- Kết quả trúng thưởng được hiển thị trên màn hình ngay sau khi KH quay vòng quay, đồng thời 
lưu trên trang web https://vongquay.namabank.com.vn. 

- Đối với giải nhất, giải nhì, giải ba, giải tư: Sau khi kết thúc chương trình, Nam A Bank sẽ liên 
hệ với KH qua Điện thoại/ Email trong vòng 07 ngày làm việc để thông báo trúng thưởng, thời 
gian, địa điểm, thủ tục để nhận thưởng. 

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

- Đối với giải năm, giải sáu, giải bảy, giải tám: hoàn tiền trực tiếp vào tài khoản thẻ tín dụng 
Nam A Bank JCB của KH, chia làm 02 Đợt hoàn tiền như sau:

https://vongquay.namabank.com.vn/
https://vongquay.namabank.com.vn/
https://vongquay.namabank.com.vn/
https://vongquay.namabank.com.vn/


• Đợt 1: Trước ngày 30/10/2020 

• Đợt 2: Trước ngày 30/12/2020 

- Đối với giải nhất, giải nhì, giải ba, giải tư: KH nhận thưởng tại Đơn vị kinh doanh có KH trúng 
thưởng.  

+ Khi đến nhận thưởng, KH trúng thưởng cần xuất trình Giấy tờ tùy thân còn hiệu lực phù hợp 
với các thông tin lưu trên hệ thống Nam A Bank. Ký đúng chữ ký vào “Biên bản giao nhận giải 
thưởng” theo chữ ký mẫu đã lưu tại ngân hàng.  

+ Trong trường hợp KH ủy quyền cho người khác nhận giải thưởng, người nhận thay sẽ phải 
xuất trình bản gốc Giấy tờ tùy thân của mình, bản sao có công chứng giấy Chứng minh nhân 
dân hoặc Hộ chiếu của người trúng thưởng và bản gốc giấy ủy quyền hợp lệ có công chứng/ 
chứng thực theo quy định của Pháp luật. Trường hợp ủy quyền thì chữ ký của người ủy quyền 
phải đúng với chữ ký trên giấy ủy quyền. 

- Thời hạn cuối cùng Nam A Bank có trách nhiệm trao thưởng cho KH là trong vòng 45 ngày kể 
từ ngày kết thúc thời gian khuyến mại. 

8. Đầu mối giải đáp thắc mắc cho KH về các vấn đề liên quan đến chương trình khuyến mại (người 
liên hệ, điện thoại...) 

- Mọi thắc mắc của KH có liên quan đến chương trình khuyến mại, KH liên hệ các địa điểm giao 
dịch của Nam A Bank trên toàn quốc hoặc liên hệ Trung tâm Bán và Dịch vụ Khách hàng 24/07: 
1900 6679. 

9. Trách nhiệm công bố thông tin: 

- Nam A Bank có trách nhiệm thông báo đầy đủ chi tiết nội dung của thể lệ chương trình khuyến 
mại, danh sách KH trúng thưởng, kết quả thực hiện chương trình khuyến mại tại Chi nhánh của 
Nam A Bank trên toàn quốc và trên website chính thức của Nam A Bank tại 
www.namabank.com.vn. 

10. Các Quy định khác: 

- KH trúng thưởng phải chịu chi phí đi lại, ăn ở cho việc nhận thưởng của mình. 

- KH trúng thưởng phải thực hiện nghĩa vụ đóng thuế theo mức quy định của Nhà nước căn cứ 
vào giá trị các giải thưởng KH đã trúng thưởng. 

- Nam A Bank được quyền sử dụng hình ảnh, danh tính của KH trúng giải trong các hoạt động 
quảng bá của Nam A Bank trong trường hợp KH trúng thưởng đồng ý. 

- Bằng việc tham gia chương trình này, KH chấp nhận tất cả các Điều khoản và Điều kiện của 
chương trình được liệt kê trong Thể lệ chương trình này. 

- Nam A Bank hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc quản lý khâu in ấn, phát hành bằng chứng 
xác định trúng thưởng trong chương trình khuyến mại, việc tổ chức chương trình khuyến mại 
phải đảm bảo tính công bằng, minh bạch và khách quan. 

- Trong trường hợp có tranh chấp, khiếu nại liên quan đến chương trình này, Nam A Bank có 
trách nhiệm phối hợp với KH để giải quyết theo đúng quy định tại Thể lệ này và các quy định 
khác có liên quan, nếu không thỏa thuận được sẽ xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành. 

- Đối với những giải thưởng không có người trúng thưởng, Nam A Bank 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.  
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