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HƯỚNG DẪN QUAY VÒNG QUAY MAY MẮN ONLINE CHƯƠNG TRÌNH 

SINH NHẬT RỘN RÀNG – MỞ LỐI ĐÓN “XẾ VÀNG” 

DÀNH CHO KHÁCH HÀNG LÀ CHỦ THẺ TÍN DỤNG NAM A BANK MASTERCARD 

Bước 1: Khách hàng (KH) truy cập trang web https://28nam.namabank.com.vn, chọn 
tham gia vòng quay “Dành cho Khách hàng là Chủ thẻ tín dụng Nam A Bank Mastercard”. 

 

Bước 2: Đăng nhập chương trình theo các thông tin “CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu”, “Mật 

khẩu” được Nam A Bank gửi qua SMS của KH. 

 

https://28nam.namabank.com.vn/
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Lưu ý:  

• Tên đăng nhập: Số CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu mà KH đăng ký khi mở thẻ tín dụng 

Nam A Bank.  

• Mật khẩu: bao gồm 6 số được Nam A Bank gửi qua tin nhắn SMS của KH. Mật khẩu 

chỉ được gửi một lần duy nhất khi KH phát sinh giao dịch hợp lệ đầu tiên, những lần 

sau đó khi KH phát sinh giao dịch hợp lệ, lượt quay sẽ được tự động cập nhật và cộng 

dồn trên chương trình. 

• Trong trường hợp mất mật khẩu, KH vui lòng liên hệ Hotline 1900 6679 để thông báo. 

Nam A Bank sẽ ghi nhận thông tin và gửi lại Mật khẩu qua tin nhắn SMS cho KH trong 

vòng 24 giờ làm việc. 

 

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

giải thưởng KH nhận được.  

Hệ thống sẽ chạy phần mềm quay số điện tử để chọn lọc xác định ngẫu nhiên giải thưởng 

theo số lượng cụ thể của cơ cấu giải thưởng còn lại đến thời điểm khách hàng tham gia 

quay (hiển thị bằng màn hình điện tử). Nội dung giải thưởng cụ thể sẽ hiển thị như sau:  
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Khách hàng trúng thưởng 

Giải nhất khi màn hình điện 

tử hiển thị nội dung: 

“CHÚC MỪNG KHÁCH 

HÀNG ĐÃ NHẬN ĐƯỢC Điện 

thoại iPhone 11 Pro Max 

256GB” 

 

Khách hàng trúng thưởng 

Giải nhì khi màn hình điện tử 

hiển thị nội dung:  

“CHÚC MỪNG KHÁCH 

HÀNG ĐÃ NHẬN ĐƯỢC Điện 

thoại Samsung Galaxy S20” 

 

 

Khách hàng trúng thưởng 

Giải ba khi màn hình điện tử 

hiển thị nội dung:  

“CHÚC MỪNG KHÁCH 

HÀNG ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 

Robot hút bụi Xiaomi Mi 

Vacuum Mop SKV4093GL” 
 

Khách hàng trúng thưởng 

Giải tư khi màn hình điện tử 

hiển thị nội dung:  

“CHÚC MỪNG KHÁCH 

HÀNG ĐÃ NHẬN ĐƯỢC Cân 

Xiaomi Mi Smart Scale 2” 
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Khách hàng trúng thưởng 

Giải năm khi màn hình điện 

tử hiển thị nội dung:  

“CHÚC MỪNG KHÁCH 

HÀNG ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 

Hoàn tiền 280.000 VNĐ” 

 

Khách hàng trúng thưởng 

Giải sáu khi màn hình điện tử 

hiển thị nội dung:  

“CHÚC MỪNG KHÁCH 

HÀNG ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 

Hoàn tiền 200.000 VNĐ” 

 

Khách hàng trúng thưởng 

Giải bảy khi màn hình điện tử 

hiển thị nội dung:  

“CHÚC MỪNG KHÁCH 

HÀNG ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 

Hoàn tiền 100.000 VNĐ” 

 

Khách hàng trúng thưởng 

Giải tám khi màn hình điện 

tử hiển thị nội dung:  

“CHÚC MỪNG KHÁCH 

HÀNG ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 

Hoàn tiền 50.000 VNĐ” 
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Khách hàng không trúng 

thưởng khi màn hình điện tử 

hiển thị nội dung: 

CHÚC MAY MẮN LẦN SAU 

 

 

- Kết quả trúng thưởng được hiển thị trên màn hình ngay sau khi KH quay vòng quay, 

đồng thời lưu trên trang web https://28nam.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. 

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. 

- Đối với giải năm, giải sáu, giải bảy, giải tám: hoàn tiền trực tiếp vào tài khoản thẻ tín 

dụng Nam A Bank Mastercard của KH chậm nhất ngày 28/02/2021. 

 

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

 

 

https://28nam.namabank.com.vn/

