
 

 
Thể lệ chương trình khuyến mại sản phẩm Savy dành cho KHCN  

 

CHI TIẾT THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH 

DÀNH CHO KHÁCH HÀNG HUY ĐỘNG SAVY 

“Gửi Savy ngay – Nhận quà trao tay” 

  

Quy định Chương trình tặng quà cho KH gửi tiết kiệm qua ứng dụng Savy giai đoạn 30/06/2019 đến 

30/07/2019. 

 

1. Đối tượng tham gia: Các KHCN gửi tiết kiệm qua ứng dụng Savy – bằng hình thức gửi tiết 

kiệm kỳ hạn Super Savy trong thời gian triển khai Chương trình. 

2. Thời gian áp dụng: từ 30/06/2019 đến 30/07/2019 hoặc khi hết ngân sách quà tặng tùy điều kiện 

nào đến trước. 

3. Điều kiện, ưu đãi tham gia Chương trình: 

● Khách hàng nạp tiền vào Super Savy từ 10 triệu trở lên nhận được quà tặng ưu đãi từ Savy. 

Chương trình sẽ kết thúc khi hết ưu đãi. 

● Mỗi KH chỉ nhận 01 quà trong  01 ngày 

● Các gói tiết kiệm được nhận quà tặng: khóa tất toán trong vòng 2 tháng kể từ ngày gửi 

4.  Cơ cấu quà tặng: 

STT Quà tặng Gửi tiết kiệm từ 

1 Bộ hộp cơm 3 tầng Lock&Lock 10 triệu 

2 Chảo chống dính đế từ có vung Elmich 50 triệu 

3 Máy ép hoa quả Philips 100 triệu 

 

5.   Cách thức nhận quà: 

● KH nạp tiền tiết kiệm thành công và đủ điều kiện nhận thưởng hợp lệ sẽ được gọi điện liên hệ 

trực tiếp trong vòng 1 ngày (làm việc) và được giao quà trong vòng 5 ngày (làm việc) từ ngày 

được liên hệ 

● Mỗi KH được nhận không quá 01 phần quà trong  01 ngày 

● Nếu KH gửi cùng ngày các gói khác nhau (trong các khung điều kiện), thì sẽ được tính theo 

gói tiết kiệm đầu tiên 

 

(*) Savy sẽ xác thực thông tin khách hàng trước khi trả thưởng 

(**) Chương trình chỉ áp dụng cho hình thức Tiết kiệm kỳ hạn – Super Savy 

(***) Quà tặng sẽ được trao cho khách hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày khách hàng tạo gói tiết kiệm. 

Nếu quá thời hạn trên mà Savy không thể liên lạc được với khách hàng thì xem như khách hàng đã từ 

chối nhận quà tặng. 
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