THỂ LỆ ƯU ĐÃI MỞ TÀI KHOẢN CÁ NHÂN
I. Thời gian triển khai: Từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/03/2021.
II. Địa bàn khuyến mãi: Toàn quốc.
III. Đối tượng và nội dung ưu đãi:
1. Miễn phí 06 tháng sử dụng Combo Tiêu chuẩn / Vàng dành cho Khách hàng chưa sử dụng Combo
2. Miễn phí cấp số tài khoản đẹp
-

Khách hàng chưa có tài khoản thanh toán hoặc đã đóng tất cả tài khoản thanh toán trước thời
điểm triển khai chương trình được miễn phí mở TKTT số đẹp theo 1 trong các cấu trúc sau (mỗi

KH được miễn phí 01 TKTT)

-

IV.
-

(i)

4 số tự chọn bất kỳ (4 số cuối của TKTT)

(ii)

8 số cuối TKTT là ngày tháng năm sinh của KH

(iii)

9 số cuối TKTT là số chứng minh nhân dân của KH

(iv)

10 số cuối TKTT là số căn cước công dân của KH (lấy từ đầu dãy đến cuối dãy)

Kênh triển khai:
✓

Đối với cấu trúc (i): Sacombank Pay

✓

Đối với cấu trúc (ii), (iii), (iv): Sacombank Pay và tại quầy

Các quy định khác:
Sacombank có quyền thay đổi, hủy bỏ hoặc bổ sung các Điều khoản và Điều kiện này cùng với nội
dung của chương trình mà không cần thông báo cho khách hàng.

-

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

-

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.

Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình ưu đãi, 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.8, Q.3, Tp. HCM
NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

