
 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI 

LƯỚT SACOMBANK JCB, SĂN DEAL, RƯỚC “TÁO” 

1. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 25/06/2020 đến 15/09/2020. 

2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: toàn quốc  

3. Hình thức khuyến mại Quay số trúng thưởng. 

4. Đối tượng khách hàng 

- Chủ thẻ tín dụng JCB mở mới thẻ. 

- Chương trình không áp dụng cho chủ thẻ phụ, doanh số chủ thẻ phụ không được tính 

cho chủ thẻ chính, CBNV không được tham dự CTKM. 

5. Cơ cấu giải thưởng: 

Loại giải Loại giải thưởng Đơn giá 

(đồng) 

Số 

lượng 

Thành tiền 

(đồng) 

Giải đặc biệt MacBook Air 13 256GB 2019 32,990,000  1 32,990,000  

Giải 1 Iphone 11 128GB 23,990,000  1 23,990,000  

Giải 2 Apple Watch 5 40mm (GPS) 

- Chất liệu: viền nhôm - dây cao su 

- Kích thước: 40mm - 34mm - 

10.74mm 

- Trọng lượng: 30.1g 

- Chipset: Apple W3 

- CPU: Bộ xử lý lõi kép 64 bit  

12,900,000  1 12,900,000  

Giải 3 Airpod2 sạc có dây 

- Kích thước: AirPods: 16.5 x 18.0 x 

40.5 mm. Hộp đựng: 44.3 x 21.3 x 

53.5 mm 

- Trọng lượng: Airpods: AirPods: 4g, 

Hộp đựng: 40g  

4,390,000  3 13,170,000  

Tổng 6 83,050,000  



- Khách hàng chỉ được nhận giải thưởng bằng hiện vật, giải thưởng không được quy đổi 

bằng tiền mặt.  

6. Nội dung chi tiết thể lệ Chương trình khuyến mại: 

6.1. Điều kiện, cách thức, thủ tục cụ thể khách hàng phải thực hiện để được tham gia 

Chương trình khuyến mại: 

- Khách hàng mở mới thẻ tín dụng JCB, phát sinh giao dịch thanh toán tối thiểu 200,000 

đồng trong vòng 15 ngày kể từ ngày kích hoạt và trong thời gian chương trình sẽ được 

nhận 01 mã dự thưởng quay số cuối chương trình.  

- Mỗi thẻ JCB của khách hàng chỉ được nhận 01 mã dự thưởng. 

- Khách hàng mở mới thẻ hợp lệ:  

• Khách hàng thỏa điều kiện là khách hàng lần đầu mở thẻ tín dụng quốc tế 

Sacombank JCB hoặc đã thanh lý toàn bộ thẻ tín dụng quốc tế Sacombank JCB 

trước thời gian diễn ra chương trình. 

• Thẻ có thời gian phát hành thẻ, kích hoạt thẻ trong thời gian khuyến mại của chương 

trình.  

• Ngày phát hành thẻ hợp lệ là ngày phát hành thẻ chính hợp lệ. 

• Thẻ tham gia chương trình không được phép hủy thẻ tối đa 60 ngày kể từ ngày kích 

hoạt. Trường hợp thẻ bị hủy trong thời gian nêu trên và trước khi kết thúc thời hạn 

trao thưởng, Sacombank sẽ hủy quà tặng khách hàng nhận được hoặc tài khoản thẻ 

của chủ thẻ sẽ bị ghi nợ lại theo giá trị quà tặng khách hàng đã nhận tương ứng. 

- Giao dịch chi tiêu/ thanh toán hợp lệ:  

• Là giao dịch dùng thẻ hợp lệ để mua sắm hàng hóa, dịch vụ cho cá nhân không bao 

gồm giao dịch rút tiền mặt /ứng tiền mặt/ tương đương rút tiền mặt, giao dịch nạp tiền 

vào tài khoản Sacombank Pay, giao dịch phí thường niên/ các loại phí và lãi khác, 

giao dịch phát sinh do sự cố của hệ thống, giao dịch bị hoàn trả/ hủy, giao dịch đang 

trong quá trình tra soát với lý do KH không thực hiện giao dịch. 

• Giao dịch thanh toán của khách hàng không được cộng dồn các giao dịch với nhau. 

• Giao dịch nạp tiền điện thoại vẫn được tính là giao dịch thanh toán hợp lệ. 

• Thời gian giao dịch hợp lệ là thời gian giao dịch phải nằm trong thời gian khuyến mãi 

của chương trình và 15 ngày kể từ ngày kích hoạt thẻ. 

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

ngày kết thúc chương trình. Trong trường hợp mã dự thưởng được trúng thưởng mà 

giao dịch đó bị hủy, Sacombank sẽ thực hiện ghi nợ lại toàn bộ giá trị giải thưởng 

khách hàng đã nhận. Nếu khách hàng chưa nhận quà tặng, Sacombank sẽ tiến 

hành quay số dự phòng các trường hợp này.  

• Giao dịch đã được hệ thống Sacombank xử lý (được hiểu là giao dịch được bút toán, 

lên sao kê tài khoản hoặc giao dịch đang chờ cập nhật sao kê) tại thời điểm 

Sacombank xét thưởng. 

• Chương trình khuyến mãi không áp dụng cho các giao dịch chi tiêu tại đơn vị điện 

lực, đơn vị viễn thông, ủy thác thanh toán hóa đơn, giao dịch mua bán chứng khoán, 



ngoại tệ, tiền ảo, ... các giao dịch tại các đơn vị chấp nhận thẻ được cài đặt mã danh 

mục (MCC: 4900, 4814, 6211, 5094, 5944, 6011, 6012). Mã danh mục chi tiêu hiển 

thị trên hệ thống của Sacombank được xác định tùy thuộc vào mã danh mục (MCC) 

Ngân hàng chấp nhận cài đặt với tổ chức thẻ (TCT). Sacombank sẽ không chịu trách 

nhiệm trong trường hợp MCC đăng ký với TCT bị lỗi hoặc trong trường hợp TCT và/ 

hoặc ngân hàng của bên bán hàng thay đổi mã danh mục (MCC).  

• 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) 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. 

• Đối với giao dịch trả góp, lượt quay số được tính trên số tiền giao dịch ban đầu (tổng 

số tiền trả góp cho tất cả các tháng), không tính trên số tiền phát sinh hàng tháng.  

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

cầu chủ thẻ hoàn trả giá trị phần thưởng mà Sacombank đã tặng thưởng cho KH trong 

thời hạn trao thưởng 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 trục lợi, giao dịch chi tiêu 

các hàng hóa dịch vụ bị pháp luật cấm hoặc hạn chế kinh doanh. 

- Hóa đơn thanh toán thẻ: Là chứng từ chứng minh giao dịch thanh toán thẻ thành công 

được in ra từ máy thiết bị thanh toán thẻ, hoặc hình chụp hóa đơn mua hàng online. 

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

- Khách hàng nhận được mã dự thưởng là chủ thẻ chính và được Sacombank thông báo 

qua tin nhắn theo số di động KH đăng ký khi mở thẻ. 

- Quy định về thời gian giao dịch, thời gian cấp mã dự thưởng và thời gian quay số: 

✓ Chương trình quay số có 01 đợt triển khai với thời gian giao dịch như sau: 

Thời gian giao dịch 

25/06/2020 – 15/09/2020 

✓ Ngày mã số được gửi, cụ thể như sau: 

Ngày gửi mã quay số 

16/09/2020 - 08/10/2020 

6.3. Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng: 

- Quy định mã dự thưởng: mã dự thưởng có dạng x.xxx.xxx (trong đó x phải là số). Mã dự 

thưởng sẽ được Sacombank cấp ngẫu nhiên cho mỗi thẻ đủ điều kiện chương trình 

- Sacombank sẽ phát hành 10 triệu mã dự thưởng cho Khách hàng, bắt đầu từ 0.000.001 

đến 9.999.999 

- Tổng số bằng chứng xác định trúng thưởng: Dự kiến 10.000.000 mã số dự thưởng.  

6.4. Thời gian, địa điểm và cách thức xác định trúng thưởng: 

- Thời gian xác định trúng thưởng: 



Thời gian quay số Số lượng xác định giải thưởng quay số 

09/10/2020 06 giải 

- Địa điểm xác định trúng thưởng: quay số tại Hội sở Sacombank: 266 -268 Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa, Phường 08, quận 03, TP. Hồ Chí Minh. 

- Hình thức quay số: quay số trực tiếp bằng tại Hội sở Sacombank theo phần mềm điện tử 

theo thứ tự quay số: giải 3, giải 2, giải 1 và giải đặc biệt 

- Sau khi kết thúc lượt quay số hệ thống sẽ hiển thị thông báo mã số trúng thưởng. 

- Mỗi mã dự thưởng chỉ được trúng 1 lần. 

- Danh sách trúng giải sẽ được công bố trên trang web của Sacombank 

khuyenmai.sacombank.com. 

6.5. Thông báo trúng thưởng:  

- Kết quả trúng thưởng sẽ được Sacombank gửi tin nhắn thông báo cho khách hàng trúng 

thưởng trong vòng 03 ngày kể từ ngày tổ chức quay số. 

- Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc quay số, Sacombank sẽ đăng tải kết 

quả khác hàng trúng thưởng tại website https://khuyenmai.sacombank.com/. 

6.6. Thời gian địa Điểm, cách thức và thủ tục trao thưởng:  

- Địa điểm trao thưởng:  

• Khách hàng mở thẻ tại các chi nhánh/PGD Sacombank khu vực Hồ Chí Minh nhận 

thưởng tại Hội sở Sacombank. 

• Khách hàng mở thẻ tại các chi nhánh/PGD Sacombank các khu vực còn lại, nhận 

thưởng tại chi nhánh/PGD khách hàng mở thẻ. 

- Cách thức trao thưởng:  

Khách hàng đến Chi nhánh/Phòng giao dịch Sacombank để nhận trực tiếp các giải 

thưởng. 

- Thủ tục trao thưởng: Khách hàng cần ký xác nhận vào “Biên bản nhận giải” theo quy 

định của Sacombank và mang theo CMND/ CCCD/ Hộ chiếu (bản chính). Thông tin trên 

biên bản nhận giải này bao gồm họ tên đầy đủ, chứng minh nhân dân/hộ chiếu/căn cước 

công dân của khách hàng, ngày nhận quà, chữ ký.   

- Thời hạn kết thúc trao thưởng: tối đa 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian khuyến mại. 

- Trách nhiệm của khách hàng trúng thưởng đối với chi phí phát sinh khi nhận thưởng, 

thuế thu nhập không thường xuyên: Khách hàng có trách nhiệm đóng thuế thu nhập 

không thường xuyên (nếu có) cho Sacombank. Sacombank sẽ thay mặt khách hàng 

trúng thưởng đóng thuế thu nhập không thường xuyên theo quy định. Khách hàng tự 

chịu chi phí đi lại, ăn ở đến địa điểm nhận thưởng. 

7. Đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến Chương trình 

khuyến mại (người liên hệ, điện thoại...). 

- Đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng: Trung tâm Dịch vụ khách hàng Sacombank 

- Điện thoại: 1900 5555 88 hoặc 028 3526 6060 Email: ask@sacombank.com 

8. Trách nhiệm công bố thông tin: 



- Sacombank có trách nhiệm thông báo đầy đủ và chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại 

này trên website của Sacombank tại https://khuyenmai.sacombank.com và tại chi 

nhánh, phòng giao dịch của Sacombank. 

- Sacombank có trách nhiệm công bố kết quả thực hiện chương trình khuyến mại này trên 

website của Sacombank tại https://khuyenmai.sacombank.com và tại chi nhánh, phòng 

giao dịch của Sacombank. 

- Thông tin được cung cấp trên các phương tiện truyền thông khác của chương trình như: 

tờ rơi, poster, thông cáo báo chí, phim quảng cáo, SMS (cập nhật % hoàn tiền, push 

chương trình), … là nội dung vắn tắt, mang tính chất quảng cáo và có thể chưa cập nhật 

kịp thời những thay đổi trong thời gian diễn ra chương trình. Sacombank có quyền thay 

đổi nội dung, điều chỉnh điều kiện và điều khoản của chương trình cho phù hợp với điều 

kiện triển khai thực tế; điều khoản điều kiện chương trình trước khi áp dụng sẽ được gửi 

cho cơ quan nhà nước và được sự chấp thuận 

9. Các quy định khác (nếu có)  

- Sacombank hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc quản lý khâu in ấn, tính chính xác 

của bằng chứng xác định trúng thưởng đưa vào lưu thông trong chương trình khuyến 

mại. Việc tổ chức chương trình khuyến mại phải đảm bảo tính công bằng, minh bạch và 

khách quan.  

- Sacombank được sử dụng hình ảnh, tên và địa chỉ của khách hàng trúng thưởng nhằm 

mục đích quảng cáo mà không phải trả thêm một khoản tiền chi phí nào trong trường 

hợp khách hàng đồng ý. 

- Sau khi kết thúc chương trình khuyến mại, Sacombank có trách nhiệm báo cáo kết quả 

thực hiện chương trình khuyến mại trên theo đúng quy định của pháp luật về thời hạn 

báo cáo, hồ sơ báo cáo và các giấy tờ kèm theo. 

- Sau 30 ngày kể từ khi nhận được thông báo nhận giải thưởng, Sacombank không tiếp 

nhận bất cứ khiếu nại nào của KH về giải thưởng. 

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, 

Sacombank có trách nhiệm trực tiếp giải quyết, nếu không thỏa thuận được tranh chấp 

sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành. 

- 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. 

- Đối với những giải thưởng không có người trúng thưởng, Sacombank có trách nhiệm 

trích nộp 50% giá trị của giải thưởng đã công bố vào ngân sách nhà nước theo quy định 

tại khoản 4 Điều 96 Luật Thương mại. 

- 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. 
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