THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI
DÀNH CHO KHCN VÀ DOANH NGHIỆP SỬ DỤNG THẺ
8/3 YÊU THƯƠNG KHÔNG CHỈ BẰNG LỜI
1

Thời gian chương trình: Từ ngày 01/03/2019 đến ngày 31/03/2019

2

Địa bàn khuyến mãi: Toàn quốc

3

Đối tượng chương trình: Chủ thẻ tín dụng quốc tế, chủ thẻ thanh toán/tín dụng doanh nghiệp,
áp dụng cho CBNV.

4

Nội dung chi tiết chương trình ưu đãi:
4.1 Đối với tất cả chủ thẻ tín dụng bao gồm thẻ tín dụng doanh nghiệp:
- Thời gian áp dụng: từ ngày 1/3/2019 đến hết ngày 8/3/2019
ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG ƯU ĐÃI

SỐ
✓

Giảm 100.000 VND
cho hóa đơn từ

ĐỊA ĐIỂM ÁP DỤNG

LƯỢNG

300

500.000 VND

270L Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận
3, Tp. Hồ Chí Minh

✓

230 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3,
Tp. Hồ Chí Minh

✓

King bbq Vincom B

✓

King bbq Nam Kỳ Khởi Nghĩa

✓

King bbq Saigon Center

✓

King bbq Nguyễn Tri Phương

✓

Hotpot Story 208 NKKN

Tặng 1 món ăn/phần

✓

Hotpot Story Saigon centre

nước uống trị giá

✓

Hotpot Story Pearl Plaza

✓

Hotpot Story Diamond

hóa đơn thanh toán

✓

Sushi Kei Vivocity

từ 1.000.000 VND

✓

Sushi Kei Lotte Quận 7

✓

Sushi Kei Pearl Plaza

✓

11 hệ thống nhà hàng Hoàng Yến

300.000 VND cho

300

Cuisine

Giảm 20% trên tổng
hóa đơn

220

✓

SBJ 266 - 268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa

✓

SBJ 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa

✓

SBJ Bình Tân

✓

SBJ Bình Triệu

✓

SBJ Thủ Đức

✓

Website

4.2 Đối với chủ thẻ Ladies First:
- Nhân 3 lần điểm thưởng khách hàng thân thiết từ ngày 1/3/2019 đến ngày 7/3/2019
- Nhân 8 lần điểm thưởng khách hàng thân thiết vào ngày 8/3/2019
4.3 Đối với chủ thẻ thanh toán / tín dụng doanh nghiệp:
- Miễn phí thường niên 01 năm dành cho thẻ thanh toán và thẻ tín dụng doanh nghiệp
có thời gian nhập liệu hồ sơ trên hệ thống từ ngày 1/3/2019 đến ngày 31/3/2019.
- Điều kiện và quy định khi tham gia chương trình
- Ngân sách có giới hạn, ưu tiên cho khách hàng giao dịch sớm hơn
- Đối với ưu đãi 4.1, mỗi khách hàng chỉ được nhận 01 lần ưu đãi / 01 đối tác
- Đối với ưu đãi Sacombank SBJ áp dụng cho khách hàng nhận được mã Code ưu đãi
từ Sacombank
- Quy định về trách nhiệm thông báo và thủ tục trao/ nhận thưởng
- 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/.

5 Hình thức và thời gian nhận thưởng:
Giải thưởng
Điểm thưởng
KHTT

Hình thức
Danh sách khách hàng nhận điểm thưởng tặng thêm sẽ được cập nhật trên trang
web khuyenmai.sacombank.com trong vòng 15 ngày và được ghi nhận vào hệ
thống trong vòng 45 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình.

Phí thường niên

Sacombank sẽ hoàn tiền tương đương với 01 năm phí thường niên vào tài khoản

thẻ thanh toán/thẻ

thẻ đủ điều kiện nhận thưởng theo quy định của chương trình trong vòng 15 ngày

tín dụng KHDN

làm việc kể từ ngày kết thúc chương trình

6

Các quy định khác:
-

Sacombank chỉ chi thưởng đối với những thẻ còn hoạt động tại thời điểm chi thưởng.

-

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

hợp lệ, 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 30 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình, 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 / (028) 3526 6060
266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, 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

