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ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN 

 CHƯƠNG TRÌNH “VÒNG QUAY MAY MẮN” 

1. Phạm Vi Chương Trình: 

Chương trình “VÒNG QUAY MAY MẮN” (“Chương Trình”) được áp dụng cho 

khách hàng (“Khách Hàng”) có giao dịch thanh toán tại điểm giao dịch hoặc tại các 

trang thương mại điện tử bằng thẻ ATM  phát hành bởi Ngân hàng TNHH một thành 

viên United Overseas Bank (Việt Nam) (“UOB”) trong Thời Gian Khuyến Mại. 

2. Thời Gian Khuyến Mại:  

Thời gian khuyến mại bắt đầu từ 00 giờ 00 phút 00 giây ngày 04/03/2019 đến 23 giờ 

59 phút 59 giây ngày 31/12/2019 (“Thời Gian Khuyến Mại”). Chương Trình có thể 

kết thúc trước hạn nếu UOB đã trao hết 1807 Giải Thưởng cho Khách Hàng (“Giải 

Thưởng”). 

3. Nội Dung Chương Trình: 

3.1. Đối tượng áp dụng : 

a) Khách Hàng mới mở thẻ ATM tại UOB trong Thời Gian Khuyến Mại;  

b) Khách Hàng hiện hữu có thẻ ATM và không có số dư trong tài khoản thanh 

toán mở tại UOB vào ngày 03/03/2019;  

c) Chương Trình không dành cho nhân viên của UOB và Công Ty Cổ Phần 

Dayone. 

3.2. Cơ cấu Giải Thưởng:  

Cơ cấu 

Giải 

Thưởng 

Nội dung 

Giải Thưởng 

Trị giá Giải 

Thưởng 

(VNĐ) 

Số giải 
Thành tiền 

(VNĐ) 

Giải 1 Iphone Xs, 64 Gb 30.000.000 2 60.000.000 

Giải 2 Phiếu quà tặng điện tử 

- FPT shop trị giá 

500.000 đ 

500.000 20 10.000.000 
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Giải 3 Phiếu quà tặng điện tử 

-Vé xem phim 

100.000 100 10.000.000 

Giải 4 Phiếu quà tặng điện tử 

- 1 ly cà phê HighLands 

29.000 1.685 48.865.000 

 

3.3. Điều kiện, cách thức tham gia Chương Trình:  

a) Khách Hàng có 03 giao dịch thanh toán thành công tại điểm giao dịch hoặc qua 

trang thương mại trực tuyến bằng thẻ ATM của UOB trong mỗi tháng của Thời 

Gian Khuyến Mại sẽ nhận được 01 (một) lượt quay Vòng Xoay May Mắn.  

b) Mỗi Khách Hàng chỉ nhận được tối đa 02 (hai) lượt quay thưởng trong suốt 

Thời Gian Khuyến Mại. 

 

3.4. Thời gian, cách thức phát hành bằng chứng xác định trúng thưởng: 

a) Khi Khách Hàng đủ điều kiện để nhận lượt quay thưởng, UOB sẽ gửi tin nhắn 

chứa đường dẫn www.vongquaymaymanuob.gotit.vn/xxxxxx. 

b) Khách Hàng nhấn vào đường dẫn và tiến hành quay số để xác định Giải 

Thưởng. Hệ thống sẽ chạy phần mềm quay số điện tử để chọn lọc xác định 

ngẫu nhiên giải theo số lượng cụ thể của cơ cấu Giải Thưởng (hiển thị bằng 

màn hình điện tử) .  

c) Chương Trình sẽ phát thưởng theo 10 đợt vào đầu mỗi  tháng trong Thời Gian 

Khuyến Mại. 

d) Danh sách khách hàng trúng thưởng sẽ được chốt vào lúc 23 giờ 59 phút 59 

giây ngày cuối cùng của mỗi tháng trong Thời Gian Khuyến Mại. Thông tin Giải 

Thưởng sẽ được trao đến Khách Hàng qua số điện thoại đăng ký với UOB 

trong vòng 15 ngày của tháng tiếp theo. 

Lưu ý: Ngày 31/12/2019 là ngày cuối cùng giao dịch phát sinh để tham gia 

Chương Trình, trừ trường hợp Chương Trình đã kết thúc sớm hơn được quy 

định theo đây. 

3.5. Bằng chứng xác định trúng thưởng: 

a) Bằng chứng xác định trúng thưởng là tin nhắn thông báo trúng giải của UOB 

gửi đến số điện thoại được Khách Hàng cung cấp khi mở thẻ ATM.  

b) Số điện thoại nhận thông tin trúng giải phải trùng với thông tin đã đăng ký với 

UOB. UOB có quyền từ chối trao thưởng cho Khách Hàng cung cấp số điện 

thoại khác với thông tin số điện thoại khách hàng đã đăng ký với UOB. 

c) Tổng số bằng chứng xác định trúng thưởng: 1807 lượt quay số trúng thưởng. 

 

3.6. Thông báo trúng thưởng, thời gian, địa điểm, cách thức và thủ tục trao 

thưởng 

http://www.vongquaymaymanuob.gotit.vn/xxxxxx
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a) Thời hạn: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày quay số trúng thưởng. 

b) Địa điểm và cách thức: UOB sẽ thông báo trúng thưởng thông qua tin nhắn đến 

số điện thoại đã đăng ký của khách hàng với UOB  

- Đối với Giải 1, Khách Hàng sẽ nhận Giải Thưởng tại trụ sở chính của 

UOB tại địa chỉ Tòa nhà Central Plaza, 17 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Quận 1, 

Hồ Chí Minh.  

- Các Giải Thưởng còn lại (Giải 2, 3, 4), Khách Hàng sẽ nhận qua tin nhắn 

điện thoại đã đăng ký với UOB theo hình thức Phiếu quà tặng điện tử 

(Voucher link). Khách hàng cần đem Phiếu quà tặng điện tử đến cửa hàng 

nêu trong Phiếu quà tặng điện tử để tiến hành nhận Giải Thưởng trong 

vòng 6 tháng kể từ ngày nhận phiếu quà tặng điện tử qua điện thoại. 

c) Danh sách khách hàng trúng thưởng được thông báo trên website chính thức 

của UOB https://www.uob.com.vn 

 

3.7. Công bố thông tin 

a) UOB sẽ thông báo công khai chi tiết nội dung của thể lệ Chương Trình website 

chính thức của UOB https://www.uob.com.vn. UOB sẽ công bố kết quả trúng 

thưởng trực tiếp cho người trúng thưởng thông qua tin nhắn điện thoại và trên 

website https://www.uob.com.vn 

b) UOB chỉ sử dụng thông tin và hình ảnh của Khách Hàng trúng thưởng cho mục 

đích quảng cáo thương mại khi có sự cho phép của Khách Hàng. 

4. Quy Định Về Giải Thưởng: 

a) Giải Thưởng không được quy đổi thành tiền mặt. 

b) UOB có quyền duy nhất và riêng biệt để thu hồi Giải Thưởng (“Giải Thưởng”)  

hoặc một khoản tiền tương đương với giá trị Giải Thưởng bằng cách ghi nợ 

vào bất kỳ tài khoản nào của Khách Hàng mở tại UOB khi xét thấy Khách Hàng 

đã sử dụng các biện pháp lấy mã không hợp pháp hoặc gian lận khi tham gia 

Chương Trình.  

c) UOB không là nhà cung cấp Giải Thưởng và trong phạm vi được pháp luật cho 

phép, UOB không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến chất lượng cũng 

như các sản phẩm và/ hoặc Giải Thưởng liên quan khi sử dụng Giải Thưởng. 

Khách Hàng sẽ bị ràng buộc bởi điều khoản và điều kiện của nhà cung cấp cho 

những Giải Thưởng. Trong trường hợp có bất kỳ khiếu nại hoặc xảy ra tranh 

chấp liên quan đến Giải Thưởng, Khách Hàng phải liên hệ trực tiếp với nhà 

cung cấp. 

d) UOB có quyền duy nhất và riêng biệt để từ chối trao Giải Thưởng cho bất kỳ 

Khách Hàng nào nếu họ cung cấp thông tin khác với thông tin số điện thoại đã 

đăng ký với UOB hoặc từ chối cung cấp cho UOB những tài liệu bổ sung rõ 

ràng và hoàn chỉnh hoặc vi phạm bất kỳ phần nào của Điều Khoản và Điều 

Kiện của Chương Trình này. 

https://www.uob.com.vn/
https://www.uob.com.vn/
https://www.uob.com.vn/
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e) Trừ phi Điều Khoản và Điều Kiện này có quy định khác, UOB sẽ không chịu 

trách nhiệm đối với bất kỳ thỏa thuận hoặc bảo đảm nào dù rõ ràng hoặc ngụ ý 

về chất lượng và sự phù hợp của Giải Thưởng.  

f) Bằng việc nhận và chấp nhận Giải Thưởng, Khách Hàng đồng ý bồi hoàn và 

giữ cho UOB không phải chịu tổn hại bởi các khiếu nại, hành vi, vụ kiện, tố 

tụng, phán quyết, thiệt hại, tổn thất, chi phí có thể phát sinh hoặc  khiến cho 

UOB phải chịu trách nhiệm liên quan đến hoặc phát sinh từ việc tham gia 

Chương Trình này hoặc việc nhận hoặc sử dụng Giải Thưởng. 

g) UOB sẽ không chịu trách nhiệm liên quan đến bất kỳ loại thuế nào phát sinh từ 

Giải Thưởng. Bất kỳ khoản thuế hoặc việc hoàn thuế cho Cơ Quan Thuế phát 

sinh từ việc nhận Giải Thưởng là trách nhiệm của Khách Hàng. Khách Hàng tự 

chịu trách nhiệm tư vấn với các chuyên gia tư vấn thuế của mình về các nghĩa 

vụ thuế có thể phát sinh. 

5. Các Điều Khoản Khác: 

a) Khi tham gia Chương Trình, Khách Hàng đồng ý chịu sự ràng buộc bởi các 

điều khoản và điều kiêṇ quy định tại văn bản này (“Điều Khoản và Điều Kiện”). 

b) UOB có thể liên hệ với Khách Hàng thông qua số điện thoại/ email đã đăng ký 

với UOB để thu thập thêm thông tin/ làm rõ hoặc yêu cầu cung cấp tài liệu bổ 

sung. 

c) Trừ khi có quy định khác, Chương Trình này sẽ không được áp dụng với 

những ưu đãi hoặc chương trình khuyến mãi khác. 

d) Điều Khoản và Điều Kiện này được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Bản tiếng 

Việt sẽ được ưu tiên áp dụng trong trường hợp có sự khác biệt và/hoặc không 

thống nhất. Bất kỳ tranh chấp nào có thể phát sinh trong quá trình thực hiện 

các Điều Khoản và Điều Kiện này sẽ được giải quyết thông qua hòa giải và 

thương lượng giữa các Bên. Trong trường hợp các Bên không thể giải quyết 

tranh chấp bằng hòa giải, mỗi Bên có quyền đưa tranh chấp ra Tòa án có thẩm 

quyền để giải quyết. 

 


