
HƯỚNG DẪN QUAY VÒNG QUAY MAY MẮN CHƯƠNG TRÌNH 

LƯỚT NAM A BANK JCB, SĂN DEAL, RƯỚC “TÁO”, TRỌN HỨNG VI VU 

Bước 1: Khách hàng truy cập trang web https://vongquay.namabank.com.vn sẽ hiển thị 

như màn hình như bên dưới: 

Bước 2: Bấm chọn “THAM GIA QUAY THƯỞNG”. Đăng nhập chương trình theo các thông 

tin “CMND/CCCD/Hộ chiếu”, “Mật khẩu” được Nam A Bank gửi qua Email/SMS của KH. 

 

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


Bước 3: KH click vào nút “BẮT ĐẦU QUAY” trên Vòng quay may mắn online để xác định 

giải thưởng KH nhận được.  

 

 

Giải thưởng sẽ được hệ thống tự động xác định ngẫu nhiên ngay tại thời điểm sau khi KH 

kết thúc lượt quay, và hiển thị cụ thể như sau: 

Mũi tên vòng quay may mắn chỉ 

vào ô hiển thị hình Macbook Air:  

KH trúng thưởng Macbook Air 

13 256GB 2019. 

 

 



 

 

Mũi tên vòng quay may mắn 

chỉ vào ô hiển thị hình iPhone 

11: 

KH trúng thưởng iPhone 11 

128GB. 

 

 

Mũi tên vòng quay may mắn 

chỉ vào ô hiển thị hình Apple 

Watch:  

KH trúng thưởng Apple Watch 

5 40mm (GPS). 

 

 

 

Mũi tên vòng quay may mắn 

chỉ vào ô hiển thị hình Airpod 2:  

KH trúng thưởng Airpod 2 sạc 

có dây (VN/A). 

 

 



 

 

Mũi tên vòng quay may mắn chỉ 

vào ô hiển thị 100.000 VNĐ:  

KH trúng thưởng Hoàn tiền 

100.000 VNĐ. 

 

 
 

 

Mũi tên vòng quay may mắn chỉ 

vào ô hiển thị 50.000 VNĐ:  

KH trúng thưởng Hoàn tiền 

50.000 VNĐ. 

 

 

 

Mũi tên vòng quay may mắn chỉ 

vào ô hiển thị 30.000 VNĐ:  

KH trúng thưởng Hoàn tiền 

30.000 VNĐ. 

 

 



Mũi tên vòng quay may mắn chỉ 

vào ô hiển thị 20.000 VNĐ:  

KH trúng thưởng Hoàn tiền 

20.000 VNĐ. 

 

 

 

Mũi tên vòng quay may mắn chỉ 

vào ô hiển thị CHÚC MAY MẮN 

LẦN SAU:  

KH không trúng giải. 

 

 

 

- 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 các giải là Macbook Air, iPhone 11, Apple Watch 5, Airpod 2: Sau khi kết 
thúc chương trình, Nam A Bank sẽ liên hệ với Quý khách qua Điện thoại/ Email 
trong vòng 07 ngày làm việc để thông báo trúng thưởng, thời gian, địa điểm, thủ 
tục để nhận thưởng. 

- Đối với các giải Hoàn tiền: Nam A Bank hoàn tiền trực tiếp vào tài khoản thẻ tín 
dụng Nam A Bank JCB của Quý khách, được chia làm 2 Đợt như sau: 

• Đợt 1: Trước ngày 30/10/2020 

• Đợt 2: Trước ngày 30/12/2020 
 

Mọi thắc mắc, Quý khách vui lòng liên hệ Hotline 1900 6679 

Nam A Bank sẵn sàng phục vụ Quý khách! 

 

 

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

