
THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH

Đối tượng tham gia: Tất cả khách hàng cá nhân mở thẻ tiết kiệm tại Ngân hàng Kiên Long (trừ cán bộ 
và cộng tác viên Ngân hàng Kiên Long) đều được tham gia chương trình, cụ thể mức gửi như sau:

Số tiền gửi tiết kiệm
Kỳ hạn gửi Số phiếu dự thưởng

VNĐ USD
1.000.000 50 Trên 12 tháng

1 mã số dự thưởng

2.000.000 100 Từ 7 – 12 tháng

3.000.000 200 Từ 4 – 6 tháng

5.000.000 300 3 tháng

8.000.000 400 2 tháng

10.000.000 500 1 tháng

20.000.000 1000 3 tuần

30.000.000 1500 2 tuần

40.000.000 2000 1 tuần

Khách hàng gửi càng nhiều sẽ nhận được nhiều mã số sự thưởng.
Khách hàng tham gia chương trình khuyến mãi sẽ được cấp phiếu dự thưởng dự trên những thông tin  

cá nhân.
Một mã số dự thưởng được tham gia nhiều lần quay số và có thể trúng nhiều giải thưởng.
Hình thức khuyến mãi: Xổ số điện tử
Nơi nhận giải: Giải nhất, giải nhì, giải ba và giải may mắn sẽ được trao tại Hội sở hoặc Chi nhánh, 

Phòng Giao dịch thuộc Ngân hàng Kiên Long trên toàn quốc. Giải đặc biệt được trao tại Tp.HCM (có thông báo  
cụ thể của Ngân hàng Kiên Long).

Thời gian trao giải thưởng: trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày mở thưởng.
Khách hàng khi đến nhận giải phải là chủ sở hữu của thẻ thiết kiệm, đồng thời mang theo CMND/hộ  

chiếu, thẻ tiết kiệm (nếu cầu) và phiếu dự thưởng. Trường hợp đặc biệt phải có sự đồng ý của Ngân hàng Kiên  
Long mới trao giải.

Không giải quyết những trường hợp phiếu dự thưởng bị mất, tách rời hoặc chấp vá.
Khách hàng trúng thưởng có trách nhiệm nộp thuế, phí, lệ phí (nếu có) liên quan đến việc nhận giải 

thưởng theo đúng quy định của pháp luật và chi phí khác có liên quan.
Ngân hàng Kiên Long được quyền sử dụng hình ảnh của khách hàng trúng giải trong việc truyền thông 

mà không phải trả phí.

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Giải Số giải Nội dung giải thưởng
Đặc biệt 1 02 kg vàng SJC (tương đương 2.399.940.000 đồng)

Nhất 13 01 xe SH 150cc Việt Nam (tương đương 134.000.000 đồng)

Nhì 16 01 tủ lạnh Toshiba 5 cửa (tương đương 28.200.000 đồng)

Ba 19 01 tivi Sony KDL (tương đương 15.900.000 đồng)

May mắn 300 01 lò vi sóng Sanyo (tương đương 1.690.000 đồng)

Đơn giá vàng tạm tính: 45.000.000 đồng/lượng ngày 17/10/2011, chỉ có giá trị tham khảo.
Giải thưởng được trao bằng hiện vật.

Chi tiết liên hệ:
- Chi nhánh, Phòng Giao dịch thuộc Ngân hàng Kiên Long gần nhất 
- Hoặc website: www.kienlongbank.com


