THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
‘’THANH TOÁN NGAY – HOÀN TIỀN MÊ SAY’’
1. Thời gian khuyến mại: 17/02/2020 đến 07/04/2020.
2. Địa bàn khuyến mại: Toàn quốc
3. Hình thức khuyến mại: Hoàn tiền khi mua vé máy bay/vé tàu qua ứng dụng Sacombank mBanking và dịch
vụ Ủy thác thanh toán hóa đơn Điện.
4. Đối tượng được hưởng khuyến mại: Khách hàng cá nhân, bao gồm CBNV Sacombank và Công ty thành
viên.
5. Cơ cấu giải thưởng:
-

Hoàn tiền 50% giá trị vé máy bay/vé tàu, tối đa 200.000 đồng.

-

Hoàn tiền 50% giá trị hóa đơn điện, tối đa 50.000 đồng.

-

Tổng giá trị giải thưởng là 600.000.000đ (sáu trăm triệu đồng).

6. Nội dung chi tiết chương trình khuyến mại:
a. Khuyến mại mua vé máy bay/vé tàu qua mBanking:
-

Hoàn 50% tối đa 200.000 đồng khi mua vé máy bay, vé tàu qua mBanking thành công

-

Mỗi khách hàng được hoàn 1 lần khi mua vé máy bay, 1 lần khi mua vé tàu.

-

Hoàn tiền vào tài khoản thanh toán hoặc thẻ khách hàng

-

Tổng ngân sách: 300.000.000 đồng.

b. Khuyến mại Ủy thác thanh toán hóa đơn:
-

Hoàn 50% giá trị tối đa 50.000 đồng/hóa đơn đăng ký mới hợp đồng Ủy thác hóa đơn điện (UTTT
Điện) trong thời gian CTKM và có phát sinh ít nhất 01 (một) giao dịch thanh toán thành công từ 50.000
đồng

-

Mỗi hợp đồng được hoàn tiền một lần. Mỗi khách hàng được hoàn tối đa 10 hợp đồng.

-

Hợp đồng mới là hóa đơn chưa từng đăng ký UTTT tại Sacombank, hoặc hóa đơn đã hủy đăng ký
trước ngày ban hành thông báo CTKM.

-

Hoàn tiền vào tài khoản thanh toán hoặc thẻ khách hàng.
Tổng ngân sách hoàn tiền: 300.000.000 đồng, trong đó mỗi tháng: 150.000.000 đồng, nếu không sử
dụng hết sẽ được cộng lũy kế sang tháng sau. Thời gian mỗi tháng được quy định là: 17/2 – 16/03;
17/03 – 07/04.

7. Quy định về thủ tục trao/nhận thưởng:
-

Thông báo trúng thưởng: kết quả trúng thưởng sẽ được công bố trên trang web của Sacombank
khuyenmai.sacombank.com

-

Nội dung diễn giải chi thưởng: ‘’QUA TANG CTKM THANH TOAN NGAY HOAN TIEN ME SAY’’.

-

Hình thức tặng thưởng: Hoàn tiền trực tiếp vào tài khoản thanh toán hoặc thẻ của Khách hàng, thời gian
chậm nhất là ngày 07/05/2020.

8. Các điều khoản chung:
-

Sacombank có quyền thay đổi, hủy bỏ hoặc bổ sung các Điều kiện và điều khoản này cùng với nội dung
của chương trình mà không cần thông báo cho khách hàng. Để biết thông tin mới nhất vui lòng truy cập
trang web www.sacombank.com.vn

-

Sacombank là người quyết định cuối cùng trong việc xét duyệt các khách hàng trúng thưởng hợp lệ và
thực hiện các thủ tục tặng quà.

-

Sacombank được miễn nhiệm trách nhiệm đối với các trường hợp bất khả kháng xảy ra trong thời gian diễn
ra chương trình do việc tặng quà đến khách hàng bị gián đoạn.

-

Sacombank được sử dụng hình ảnh, tên và địa chỉ của khách hàng nhận quà tặng nhằm mục đích quảng
cáo mà không phải trả thêm một khoản tiền chi phí quảng cáo nào khi được sự đồng ý của khách hàng.

-

Sacombank sẽ trực tiếp đứng ra giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành trong trường hợp có
tranh chấp, khiếu nại xảy ra liên quan đến chương trình khuyến mãi.

-

Bằng việc tham gia chương trình, khách hàng chấp nhận tất cả các Điều khoản và điều kiện của chương
trình được liệt kê trong chương trình này.

9. Trách nhiệm thông báo:
-

Sacombank sẽ thông báo đầy đủ chi tiết nội dung của thể lệ chương trình khuyến mại, trị giá từng loại giải
thưởng, tỷ lệ trúng thưởng tại các điểm giao dịch của Ngân hàng.

-

Kết quả trúng thưởng sẽ được công bố trên trang web của Sacombank khuyenmai.sacombank.com.
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