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CHI TIẾT THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH VÒNG XOAY SAVY 

 DÀNH CHO KHÁCH HÀNG ỨNG DỤNG SAVY 

 

1. Đối tượng tham gia: Các KHCN giao dịch gửi tiết kiệm và tương tác qua ứng dựng Savy trong 

thời gian triển khai Chương trình. 

2. Thời gian áp dụng: từ ngày 24/05/2019 đến 24/06/2019 hoặc khi hết ngân sách quà tặng tùy 

điều kiện nào đến trước.  

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

a. Điều kiện: Các KH tham gia gửi tiết kiệm hoặc tương tác với ứng dụng sẽ được quy 

đổi lượt chơi tham gia Vòng xoay may mắn 

- KH gửi tiết kiệm qua ứng dụng Savy tại mục Gửi góp Savy với điều kiện như sau 

o Mỗi 200,000 VND gửi vào Gửi góp Savy tương ứng với 01 lượt chơi 

o Kỳ hạn tối thiểu 01 tháng. Các khoản tiền được quy đổi tham gia vòng xoay may 

mắn sẽ được khóa nút tất toán trước hạn trên hệ thống Savy tới hết 30/07/2019. 

Các khoản tiền tất toán tự động theo đúng kỳ hạn sẽ không bị ảnh hưởng. 

- KH tham gia giới thiệu người dùng thành công theo hướng dẫn của Savy được tặng 10 

lượt chơi dành cho KH giới thiệu và KH được giới thiệu 

- KH tham gia thực hiện nhiệm vụ thu thập icon Sóc Savy 5 icon Sóc Savy giống nhau 

tương ứng 10 lượt chơi 

 

b. Ưu đãi: 

- Với các KH có lượt chơi chương trình sẽ có cơ hội trúng thưởng các giải thưởng như mục 

4 Cơ cấu quà tặng 

- Không giới hạn số lần tham gia quay thưởng trên ứng dụng Savy đối với mỗi KH 

4. Cơ cấu quà tặng: 

Loại quà tặng Chi tiết quà tặng Trị giá giải thưởng 
Số lượng 
giải thưởng 

GIẢI ĐẶC BIỆT 1 chuyến du lịch Phuket 13,000,000 1 

GIẢI NHẤT 1 chuyến du lịch ChiangMai 11,000,000 1 

GIẢI NHÌ 1 chuyến du lịch Bangkok-Pattaya 9,000,000 2 

GIẢI BA Thẻ Visa Plus FreeGo 3,000,000 4 

Giải icon Sóc may 
mắn 

Voucher mua vé máy bay hoặc khách 
sạn tùy chọn 500,000 200 

Voucher  Voucher CGV 120,000 800 

Voucher Voucher grab 20,000 1200 
 

5. Cách thức nhận quà:  

- Các giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba: trong vòng 1 tháng kể từ khi kết thúc chương trình và được 

gửi chuyển phát qua đường bưu điện, gửi eVoucher; hoặc chuyển khoản nếu khách hàng 

nhận tiền mặt. Các gói tiết kiệm đạt giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba sẽ được khóa tất toán theo 
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đúng kì hạn đã đăng kí với Ngân hàng. Trong trường hợp tất toán trước hạn đề nghị KH hoàn 

lại giải thưởng KH đã nhận. 

- Các quà tặng voucher, icon Sóc may mắn sẽ được trả thưởng tự động trực tiếp qua ứng dụng 

Savy 

- Mỗi KH có thể nhận được nhiều giải thưởng nếu đáp ứng điều kiện nhận thưởng trong suốt 

thời gian Chương trình. 

 


