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PHỤ LỤC 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI 

1. Thời gian triển khai: Từ ngày 14/06/2021 đến ngày 31/07/2021 

2. Đối tượng được hưởng khuyến mãi: Áp dụng đối với khách hàng cá nhân mới và đang giao dịch tại 

Ngân hàng: sử dụng Dịch vụ eBanking (Internet banking và Mobile banking), ứng dụng Sacombank 

Pay, Dịch vụ tại quầy, Thẻ cá nhân Sacombank, Nguồn thẻ Sacombank Pay. 

3. Nội dung chương trình khuyến mãi và quy định: 

a. Thanh toán trực tuyến 

STT Đơn vị Nội dung 

1 Lazada Giảm 200.000 VNĐ cho hóa đơn từ 2.000.000 VNĐ 

✓ Thời gian: Từ 09h-23h59 vào các ngày: 

o 14,15,16,17,18,19,20/06/2021 

o 19,20,21,22,23,24,25,26/07/2021 

✓ Thẻ áp dụng: Thẻ TDQT cá nhân Sacombank 

✓ Số lượng ưu đãi/ngày: 50 code 

✓ Khách hàng phải thu thập phiếu giảm giá và chọn phương thức thanh toán 

bằng thẻ tín dụng quốc tế Sacombank để được giảm giá. 

✓ Phiếu giảm giá sẽ được mở vào lúc 9h sáng và 12h trưa vào ngày diễn ra 

chương trình. 

✓ Phiếu giảm giá phải được sử dụng trong ngày sau khi thu thập. 

✓ Mỗi khách hàng được tham gia 01 lần/tháng trong thời gian chương trình 

(xác định “khách hàng” dựa trên Tài khoản đăng ký tại Lazada). 

✓ Áp dụng cho tất cả sản phẩm bán/cung cấp tại Website/Ứng Dụng (trừ 

sản phẩm sữa bột dành cho trẻ em, sản phẩm của Vinamilk, một số sản 

phẩm khác được bán và giao bởi một số nhà cung cấp được ghi rõ không 

áp dụng hình thức thu thập phiếu khuyến mại, sản phẩm không được 

khuyến mại theo quy định của pháp luật hoặc các sản phẩm khác theo 

thỏa thuận giữa Các Bên tại từng thời điểm). 

✓ Chương trình có thể kết thúc sớm hơn khi hết ngân sách. 
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2 Tiki Giảm 200.000 VNĐ cho đơn hàng có giá trị thanh toán từ 1.500.000 VNĐ tại 

website www.tiki.vn và ứng dụng Tiki. 

✓ Thời gian: Từ 09h00 – 23h59 mỗi Thứ 3, 4, 5; từ 14/06/2021 – 31/07/2021. 

✓ Thẻ áp dụng: Thẻ TDQT cá nhân Sacombank. 

✓ Lượt ưu đãi: 22 lượt/ ngày chương trình. 

✓ Mỗi Thẻ được tham gia 01 lần trong thời gian chương trình (xác định “Thẻ” 

dựa trên mã BIN, 4 chữ số cuối thẻ & ngày hết hạn thẻ). 

✓ Khách hàng chọn hình thức thanh toán bằng thẻ Sacombank khi tham gia 

chương trình để được giảm giá tự động. 

✓ Áp dụng cho tất cả sản phẩm đăng bán tại Tiki, ngoại trừ sữa công thức 

dưới 24 tháng và rượu. 

✓ Áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác. 

✓ Giao dịch phải thỏa mãn điều kiện giao dịch thành công; Chương trình 

không áp dụng cho các giao dịch hủy, giao dịch hoàn 100%. 

✓ Trường hợp khách hàng trả/đổi sản phẩm sau khi đã thanh toán thành công 

thì phần khuyến mãi sẽ bị hủy và không được cấp lại. Thời gian hoàn tiền 

tùy theo quy định của Ngân hàng. 

3 Shopee Giảm 200.000 VNĐ cho đơn hàng có giá trị thanh toán từ 1.500.000 VNĐ trở 

lên tại Website https://shopee.vn/ và ứng dụng Shopee. 

✓ Thời gian: Từ 09h00 – 23h59 mỗi Chủ Nhật; từ 14/06/2021 – 31/07/2021. 

✓ Lượt ưu đãi: 83 lượt/ngày chương trình. 

✓ Thẻ áp dụng: Thẻ TDQT cá nhân Sacombank. 

✓ Mỗi thẻ được tham gia 01 lần trong thời gian chương trình (xác định “Thẻ” 

dựa trên mã BIN, 4 chữ số cuối thẻ & ngày hết hạn thẻ). 

✓ Khách hàng chọn hình thức thanh toán bằng thẻ Sacombank khi tham gia 

chương trình để được giảm giá tự động. 

✓ Áp dụng cho tất cả sản phẩm đăng bán tại Shopee, trừ sản phẩm sim điện 

thoại, thẻ cào, e-voucher và dịch vụ, sữa cho bé từ 0 đến 24 tháng tuổi, và 

các đơn hàng do người bán tự vận chuyển. 

✓ Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác; Chương 

trình không áp dụng đối với các giao dịch hủy, giao dịch hoàn 100%. 

✓ Trường hợp khách hàng trả/đổi sản phẩm sau khi đã thanh toán thành công 

thì phần khuyến mãi sẽ được tính trên giá trị thanh toán thực. Thời gian 

hoàn tiền tùy theo quy định của Ngân hàng. 

http://www.tiki.vn/
https://shopee.vn/
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4 GrabFood Giảm 50.000 VNĐ cho đơn hàng GrabFood có giá trị thanh toán từ 200.000 

VNĐ trở lên tại ứng dụng Grab khi nhập mã ưu đãi “Sacombank50”. 

✓ Thời gian: Từ 00h00 – 23h59 mỗi ngày; từ 14/06/2021 – 31/07/2021. 

✓ Lượt ưu đãi chương trình: 2,000 lượt. 

✓ Thẻ áp dụng: Thẻ TDQT cá nhân Sacombank. 

✓ Ưu đãi áp dụng cho đơn hàng Grabfood. 

✓ Mỗi khách hàng được tham gia 01 lần trong thời gian chương trình (xác định 

“khách hàng” dựa trên Tài khoản đăng ký tại ứng dụng Grab). 

✓ Tại bước thanh toán khách hàng nhập mã ưu đãi “Sacombank50” và thanh 

toán bằng thẻ Sacombank để được giảm giá tự động. 

✓ Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác; Chương 

trình không áp dụng đối với các giao dịch hủy, giao dịch hoàn 100%. 

✓ Trường hợp khách hàng hủy đơn hàng sau khi đã thanh toán thành 

công mã ưu đãi sẽ không được cấp lại và thời gian hoàn tiền tùy theo 

quy định của Ngân hàng. 

✓ Chương trình có thể kết thúc sớm hơn khi hết ngân sách. 

5 Baemin Giảm 35.000 VNĐ cho hóa đơn từ 100.000 VNĐ vào các ngày trong tuần. 

✓ Thời gian: từ 14/06/2021 đến 31/07/2021 

✓ Thẻ áp dụng: Thẻ TDQT cá nhân Sacombank. 

✓ Nhập mã SACOMBANK35 để hưởng ưu đãi 

✓ Mỗi khách hàng được tham gia 01 lần trong thời gian chương trình (xác định 

“khách hàng” dựa trên Tài khoản đăng ký tại ứng dụng Baemin). 

✓ Thanh toán 100% giá trị hóa đơn tham gia chương trình bằng thẻ tín dụng 

quốc tế Sacombank. 

✓ Chương trình có thể kết thúc sớm hơn khi hết ngân sách. 

6 Loship Giảm 30.000 VNĐ cho hóa đơn từ 100.000 VNĐ vào các ngày trong tuần. 

✓ Thời gian: từ 14/06/2021 đến 31/07/2021 

✓ Thẻ áp dụng: Thẻ TDQT cá nhân Sacombank. 

✓ Nhập mã LOSACOM để hưởng ưu đãi 

✓ Mỗi khách hàng được tham gia 01 lần trong thời gian chương trình 

(xác định “khách hàng” dựa trên Tài khoản đăng ký tại ứng dụng 

Loship và ứng dụng Sacombank Pay) 
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✓ Thanh toán 100% giá trị hóa đơn tham gia chương trình bằng thẻ TDQT 

Sacombank qua ứng dụng Loship hoặc ứng dụng Sacombank Pay. 

✓ Chương trình có thể kết thúc sớm hơn khi hết ngân sách. 

7 SPEED.vn Hoàn 15% (tối đa 200.000 VNĐ) cho hóa đơn thanh toán từ 1.000.000 VNĐ tại 

ứng dụng Speed L Lotte Mart các ngày trong tuần. 

✓ Thời gian: từ 14/06/2021 đến 31/07/2021 

✓ Thẻ áp dụng: Thẻ TDQT cá nhân Sacombank. 

✓ Mỗi chủ thẻ (Xác định “Chủ thẻ” theo số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu;) được ưu 

đãi hoàn tiền 01 (một) lần/tháng trong thời gian chương trình. 

✓ Thanh toán 100% giá trị hóa đơn tham gia chương trình bằng thẻ tín dụng 

quốc tế Sacombank trên ứng dụng Speed L Lotte Mart. 

✓ Sacombank hoàn tiền ưu đãi cho các giao dịch hợp lệ phát sinh trong tháng 

ưu đãi vào ngày 25 tháng kế tiếp. 

✓ Chương trình có thể kết thúc sớm hơn khi hết ngân sách. 

8 G-Kitchen Hoàn 20% (tối đa 200.000 VNĐ) cho giá trị đơn từ 400.000 VNĐ trở lên 

vào các ngày Thứ 6, thứ 7, Chủ nhật hàng tuần 

✓ Thời gian: từ 14/06/2021 đến 31/07/2021 

✓ Thẻ áp dụng: Thẻ TDQT cá nhân Sacombank. 

✓ Mỗi chủ thẻ (Xác định “Chủ thẻ” theo số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu) được 

hoàn tối đa 02 lần/tháng chương trình tối đa 200.000 VNĐ. 

✓ Ưu đãi áp dụng đồng thời các ưu đãi hiện có tại G-Kitchen 

✓ Áp dụng giao hàng tại TP. Hồ Chí Minh (trừ Nhà Bè, Bình Chánh) 

✓ Ưu đãi không quy đổi ra tiền mặt hoặc sản phẩm và không được phép 

chuyển nhượng. 

✓ Sacombank hoàn tiền ưu đãi cho các giao dịch hợp lệ phát sinh trong tháng 

ưu đãi vào ngày 25 tháng kế tiếp. 

✓ Chương trình có thể kết thúc sớm hơn khi hết ngân sách. 

9 Vinamilk Hoàn 150.000 VNĐ cho hóa đơn từ 500.000 VNĐ khi thanh toán 

QRCode qua ứng dụng Sacombank Pay bằng thẻ tín dụng quốc tế 

Sacombank tại www.giacmosuaviet.com.vn 

✓ Thời gian: Thứ 3, 5 hàng tuần; từ 14/06/2021 đến 31/07/2021 

✓ Thẻ áp dụng: Thẻ TDQT cá nhân Sacombank (không áp dụng thẻ phụ). 

✓ Áp dụng tất cả sản phẩm của Vinamilk (trừ các sản phẩm bị cấm quảng 

cáo, khuyến mại theo quy định của pháp luật) tại website 

http://www.giacmosuaviet.com.vn/


5 

 

 

  www.giacmosuaviet.com.vn với hóa đơn thanh toán từ 500.000 VNĐ (bao 

gồm VAT) khi thanh toán QR Code tại ứng dụng Sacombank Pay bằng thẻ 

tín dụng quốc tế Sacombank. 

✓ Không áp dụng cho giao dịch thanh toán từ nguồn tiền Tài khoản Ví. 

✓ Mỗi Chủ thẻ Sacombank được ưu đãi 01 lần trong thời gian chương trình 

(không bao gồm chủ thẻ phụ). Nếu Chủ thẻ sở hữu nhiều thẻ ưu đãi sẽ áp 

dụng cho 01 giao dịch hợp lệ đầu tiên (xác định “Chủ thẻ” theo số CMND/ 

CCCD/ Hộ chiếu cập nhật tại hệ thống Sacombank). 

✓ Chủ thẻ quốc tế Sacombank khi tham gia Chương Trình này được tham gia 

đồng thời các chương trình ưu đãi khác do Vinamilk (nếu có). 

✓ Áp dụng cho 666 lượt giao dịch hợp lệ đầu tiên. 

✓ Sacombank hoàn tiền ưu đãi vào tài khoản thẻ của khách hàng trong 30 

ngày kể từ ngày chương trình kết thúc. 

10 AeonEshop Hoàn 200.000 VNĐ cho hóa đơn từ 1.000.000 VNĐ tại website 

https://aeoneshop.com/ và ứng dụng AeonEshop. 

✓ Thời gian: Từ 14/06/2021 đến 31/07/2021. 

✓ Thẻ áp dụng: Thẻ TDQT cá nhân Sacombank (không bao gồm thẻ phụ). 

✓ Áp dụng tất cả sản phẩm đăng bán tại website https://aeoneshop.com/ và 

ứng dụng AeonEshop với hóa đơn thanh toán sau cùng từ 1.000.000 VNĐ, 

bao gồm VAT. 

✓ Số lượt ưu đãi của chương trình: 500 lượt. 

✓ Mỗi Chủ Thẻ Sacombank được ưu đãi 01 lần trong thời gian chương trình 

(không bao gồm Chủ Thẻ phụ), với mức hoàn tiền ưu đãi tối đa 

200.000VNĐ/hóa đơn thanh toán; nếu Chủ Thẻ có nhiều thẻ ưu đãi sẽ áp 

dụng cho 01 giao dịch hợp lệ đầu tiên (xác định “Chủ Thẻ” theo số 

CMND/CCCD/Hộ chiếu cập nhật tại hệ thống Sacombank). 

✓ Tại bước Thanh Toán, Khách hàng chọn 01 trong các hình thức thanh toán 

sau: 

o Thanh toán bằng thẻ ATM/ Visa/ Master/ JCB qua Payoo; 

o Thanh toán online qua cổng ZaloPay bằng thẻ Visa/ Master/ JCB. 

✓ Chủ Thẻ Sacombank tham gia Chương Trình này được tham gia đồng thời 

các chương trình ưu đãi khác do AeonEshop thực hiện (nếu có). 

✓ Ưu đãi không áp dụng cho các giao dịch hủy/ hoàn tiền. 

✓ Sacombank hoàn tiền ưu đãi cho các giao dịch hợp lệ vào ngày 25/08/2021. 

http://www.giacmosuaviet.com.vn/
https://aeoneshop.com/
https://aeoneshop.com/
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11 SENDO Giảm 50.000 VNĐ cho đơn hàng từ 300.000 VNĐ trở lên. 

✓ Thời gian: Từ 14/06/2021 đến 31/07/2021 

✓ Thẻ áp dụng: Thẻ TDQT cá nhân Sacombank. 

✓ Số lượng ưu đãi/ngày: 50 lượt 

✓ Mỗi khách hàng được tham gia 02 lần trong thời gian chương trình (xác định 

“khách hàng” dựa trên Tài khoản đăng ký tại website/ứng dụng Sendo) 

✓ Chương trình có thể kết thúc sớm hơn khi hết ngân sách. 

12 SBJ Hoàn tiền vào tài khoản Sacombank Pay các giao dịch mua vàng trực 

tuyến tại website Sgold: https://sgold.sacombank-sbj.com khi thanh toán 

bằng nguồn tài khoản Sacombank Pay, thẻ Sacombank (cá nhân) theo quy 

định sau: 

Đơn vị tính: đồng 

Loại sản 
phẩm vàng 

24K 

01 
lượng 

1 chỉ 5 phân 3 phân 1 phân 

Số tiền hoàn 280,000 28,000 15,000 10,000 5,000 

 

✓ Thời gian: Từ nay đến 31/07/2021 

✓ Thẻ áp dụng: thẻ cá nhân sacombank hoặc tài khoản Sacombank Pay (xác 
thực) 

✓ Tại bước thanh toán, KH chỉ chọn 1 trong 3 phương thức thanh toán  
(Thẻ nội địa Sacombank / Thẻ nội địa ngân hàng khác / Thẻ tín dụng 
quốc tế) → Nhập Họ và tên / Số thẻ / Ngày hết hạn / CVV để hoàn tất 
bước thanh toán 

✓ Mỗi khách hàng được áp dụng hoàn tối đa hoàn 05 lần/ngày nhưng không 

giới hạn số lần hoàn trong thời gian diễn ra chương trình. 

✓ Riêng đối với khách hàng có giao dịch (hoặc tổng số lượng giao dịch) từ 01 

lượng (10 chỉ) sẽ được tặng thêm 01 áo thun thể thao cao cấp. 

✓ Chương trình có thể kết thúc sớm hơn khi hết ngân sách. 

b. Dành cho khách hàng cá nhân sử dụng ứng dụng Sacombank Pay: 

- Miễn phí chuyển tiền đến thẻ/tài khoản nội địa trên ứng dụng (đến 31/07/2021) 

- Miễn phí thường niên năm đầu và miễn phí rút tiền mặt tại ATM Sacombank khi mở thẻ thanh 

toán Sacombank Visa và Mastercard trên ứng dụng (từ nay đến 31/12/2021) 

c. Dành cho khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ NHĐT: 

- Thời gian triển khai: 14/06/2021 – 20/06/2021 

- Nội dung chương trình: 

✓ Ưu đãi phí chuyển tiền trên Ebanking: 

+ Đồng giá phí chuyển tiền chỉ còn 1.000 VNĐ (chưa VAT) cho tất cả giao dịch chuyển tiền 

https://sgold.sacombank-sbj.com/
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có thu phí trong tuần lễ không tiền mặt. 

+ Giao dịch áp dụng: 

• Chuyển tiền trong Sacombank 

• Chuyển tiền đến ngân hàng khác (liên ngân hàng & liên ngân hàng 24/7) 

✓ Ưu đãi nạp tiền điện thoại trên iBanking & mBanking 

+ Giảm trực tiếp 50%, tối đa 100.000 VNĐ khi nạp tiền điện thoại mệnh giá từ 100.000 VNĐ 

trong khung giờ 12h–14h. 

+ Tổng ngân sách chương trình là 350.000.000đ, mỗi ngày 50.000.000 VND, mỗi khách hàng có 

thể được nhiều lần. 

d. Dành cho KHCN sử dụng dịch vụ tại quầy 

- Thời gian triển khai: 14/06/2021 – 20/06/2021 

- Nội dung: 

✓ Ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân chưa có tài khoản thanh toán. 

+ Miễn phí 6 tháng phí quản lý tài khoản/Combo kể từ ngày mở. 

+ Miễn phí 12 tháng phí combo khi khách hàng đăng ký thêm dịch vụ ủy thác thanh toán hóa 

đơn hoặc tiền gửi tương lai. 

✓ Ưu đãi phí giao dịch: 

+ Giảm 30% phí TTNĐ nếu khách hàng mở TK/sử dụng Combo/Sacombank Pay (dành cho 

khách hàng sử dụng dịch vụ tại quầy). 

+ Miễn phí TTQT khi khách hàng chuyển tiền TTQT (dành cho khách hàng giao dịch trên IB) 

(*). 

(*) Thời gian triển khai: 14/06/2021 – 31/07/2021 

4. Điều kiện và một số định nghĩa: 

- Giao dịch thanh toán hợp lệ là giao dịch mua sắm hàng hóa, dịch vụ bằng phương thức thanh 

toán trực tuyến (không bao gồm giao dịch rút tiền mặt, phí hoặc lệ phí của thẻ phát sinh khi phát 

hành và trong quá trình sử dụng thẻ theo Biểu phí thẻ Sacombank quy định trong từng thời kỳ) 

được thực hiện trong thời gian chương trình và không được hủy trước thời điểm xét thưởng của 

chương trình. 

- Giao dịch đủ điều kiện không được hủy trước thời gian hoàn tiền. 

- Khách hàng thỏa điều kiện chương trình sẽ được hoàn tiền trực tiếp vào số tài khoản thẻ phát 

sinh giao dịch chậm nhất 30 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình khuyến mại. 

- Các giao dịch không được tính bao gồm giao dịch rút tiền mặt/ứng tiền mặt, giao dịch liên quan 

phí, lệ phí, các giao dịch tranh chấp, giao dịch hoàn tiền, giao dịch gian lận, giao dịch ghi có vào 

tài khoản thẻ tín dụng, giao dịch bị hủy bỏ, khoản thanh toán định kỳ/trả góp vay đã được chuyển 

đổi, giao dịch thanh toán tự động, giao dịch được thực hiện bởi thẻ bị đóng trong thời gian khuyến 
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mãi; 

- Giao dịch tham gia chương trình không được phép hủy trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc 

chương trình và không được hủy trước thời điểm xét giải của chương trình. 

- Khách hàng đủ điều kiện tham gia chương trình là khách hàng cá nhân và là chủ thẻ Sacombank 

và không vi phạm bất kỳ điều khoản nào của chương trình khuyến mại này hoặc bất kỳ điều 

khoản điều kiện sử dụng thẻ nào của sản phẩm Thẻ tín dụng Sacombank mà KH đang sử dụng, 

không có các hành vi giả mạo hoặc lạm dụng để hưởng chương trình khuyến mại (các hành vi 

giả mạo hoặc lạm dụng thể hiện thông qua việc KH không cung cấp được chứng từ hợp lệ khi 

Sacombank có yêu cầu) 

- Đối với chương trình Ưu đãi nạp tiền điện thoại trên iBanking & mBanking:  

✓ Ngân sách chiết khấu ngày nếu thực tế vượt mức ngân sách quy định sẽ được cấn trừ vào ngân 

sách chiết khấu ngày của các ngày sau đó, đảm bảo tổng ngân sách chương trình không vượt 

quá 350.000.000 đồng. 

✓ Chương trình khuyến mại diễn ra trong khung giờ quy định hoặc đến khi hết ngân sách chiết 

khấu ngày, tùy điều kiện nào đến trước. Khách hàng có thể xem thông tin số tiền được chiết 

khấu tại lịch sử giao dịch của tài khoản/thẻ. 

- Chủ thẻ có trách nhiệm cung cấp hóa đơn mua hàng và các chứng từ liên quan đến giao dịch 

(hóa đơn mua hàng và hóa đơn thanh toán thẻ và các chứng từ khác) muộn nhất 03 ngày làm 

việc theo yêu cầu của Sacombank để làm căn cứ xét duyệt các chi tiêu giao dịch hợp lệ và để 

KH chứng minh quyền lợi. Sacombank có quyền không trả thưởng cho KH trong trường hợp KH 

không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ các chứng từ theo thời gian quy định hoặc hóa 

đơn giao dịch của KH không thỏa mãn các quy định của thể lệ chương trình. 

- Sacombank có quyền từ chối trao thưởng hoặc ghi nợ lại tài khoản của chủ thẻ mà không cần 

báo trước hoặc yêu cầu chủ thẻ hoàn tiền trả thưởng mà Sacombank đã trả thưởng cho KH trong 

trường hợp Sacombank có đủ căn cứ chứng minh giải thưởng KH được nhận căn cứ trên giao 

dịch không hợp lệ, giao dịch nghi ngờ trục lợi, giao dịch chi tiêu các hàng hóa dịch vụ bị pháp 

luật cấm hoặc hạn chế, hoặc các giao dịch chi tiêu không phục vụ cho mục đích cá nhân. 

5.  Quy định về trách nhiệm thông báo: 

- Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín sẽ thông báo đầy đủ chi tiết nội dung của thể lệ chương 

trình tại website https://khuyenmai.sacombank.com/ 

- Sacombank sẽ cập nhật kết quả khách hàng thỏa điều kiện nhận ưu đãi tại website 

https://khuyenmai.sacombank.com/ 

6. Các quy định khác: 

- Sacombank chỉ chi thưởng đối với những tài khoản còn hoạt động tại thời điểm chi thưởng. 

- Sacombank là người quyết định cuối cùng trong việc xét duyệt các thẻ hợp lệ, giao dịch hợp lệ, 

https://khuyenmai.sacombank.com/
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hóa đơn hợp lệ và thực hiện các thủ tục trao giải thưởng. 

- Sacombank được miễn trách nhiệm đối với các trường hợp bất khả kháng xảy ra trong thời gian 

diễn ra chương trình làm cho các giao dịch của chủ thẻ sai lệch hoặc Sacombank không thể liên 

lạc để thông báo trao giải thưởng. 

- Sacombank được toàn quyền sử dụng hình ảnh, danh tính của khách hàng trong các hoạt động 

quảng bá của Sacombank. 

- Khách hàng phải thực hiện nghĩa vụ đóng thuế thu nhập không thường xuyên và loại thuế phát 

sinh theo mức quy định của Nhà nước căn cứ vào giá trị giải thưởng chủ thẻ nhận được (nếu 

có). 

- Bằng việc tham gia chương trình này, khách hàng chấp nhận tất cả các Điều khoản và Điều kiện 

của chương trình được liệt kê trong Thể lệ này. 

- Sau thời gian 45 ngày kể từ ngày kết thúc trao thưởng, Sacombank không tiếp nhận bất cứ khiếu 

nại nào của khách hàng. 

- Khách hàng phải chịu mọi chi phí phát sinh (nếu có) liên quan đến việc nhận ưu đãi từ chương 

trình. 

- Chương trình có thể kết thúc sớm hơn khi hết ngân sách. 

 
Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại, khách hàng liên hệ theo địa chỉ sau để được 

giải đáp: 

Dịch vụ khách hàng Sacombank 24/7: 1900 5555 88 / +84 3526 6060 

266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Võ Thị Sáu, Q.3, Tp. HCM 

 
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về 

chương trình khuyến mại trên theo quy định của pháp luật hiện hành. 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN 


