
 
 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

TRỌN VẸN YÊU THƯƠNG CÙNG LADIES FIRST 
 

1. THỜI GIAN CHƯƠNG TRÌNH: Từ ngày 08/03 đến ngày 31/03/2018 

2. LOẠI THẺ ÁP DỤNG: Thẻ tín dụng quốc tế Sacombank Visa Ladies First 

3. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG: 

Nội dung giải thưởng Số lượng giải/tuần Tổng giải thưởng 

Hoàn tiền 83,000 vnd  500 

Tặng vali du lịch 30 120 

4. NỘI DUNG CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI: 

Chỉ với hóa đơn mua sắm thanh toán từ 300.000vnd chủ thẻ tín dụng Sacombank Ladies First sẽ có cơ 

hội tham gia các ưu đãi trong tháng 3, cụ thể: 

(1) Hoàn 83.000vnd cho 500 giao dịch đầu tiên trong ngày 08/03, không giới hạn số lần hoàn tiền trên 

01 chủ thẻ. 

(2) Tặng vali du lịch cho chủ thẻ Ladies First thực hiện tối thiểu 02 giao dịch và đạt doanh số từ 

5.000.000vnd sớm nhất mỗi tuần 

5. ĐIỀU KIỆN VÀ QUY ĐỊNH KHI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH: 

- Giao dịch thanh toán hợp lệ là giao dịch mua sắm hàng hóa dịch vụ (không bao gồm giao dịch rút 

tiền mặt, tương đương rút tiền mặt, giao dịch mua vàng, trang sức, đồng hồ, 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 từ 08/03 đến 31/03/2018. 

- Giao dịch thanh toán của chủ thẻ phụ được tính (cộng dồn) cho chủ thẻ chính. 

5.1 Điều kiện dành cho Ưu đãi (1):  

Các giao dịch nhận hoàn tiền của mỗi chủ thẻ trong ngày 08/03 không được thực hiện tại cùng 01 

đơn vị chấp nhận thẻ. 

5.2 Điều kiện dành cho Ưu đãi (2): 

- Chủ thẻ thỏa đồng thời 2 điều kiện có phát sinh 02 giao dịch tối thiểu 300.000vnd tại 02 đơn vị 

chấp nhận thẻ khác nhau và đạt doanh số từ 5.000.000vnd mỗi tuần.  

- Mỗi chủ thẻ chỉ được nhận thưởng 1 lần đối với Ưu đãi này.  

- Trường hợp có nhiều chủ thẻ cùng thỏa 2 điều kiện nhận quà tặng sẽ ưu tiên cho chủ thẻ thỏa 

điều kiện số lần giao dịch sớm hơn; nếu cùng thời gian sẽ xét ưu tiên cho chủ thẻ có doanh số 

giao dịch thanh toán cao hơn trong tuần xét thưởng.  

- Ngân sách quà tặng 30 vali/tuần dành cho các chủ thẻ thỏa điều kiện sớm nhất mỗi tuần. Số 

lượng quà tặng tuần còn dư sẽ được chuyển sang tuần kế tiếp. 

- Bảng quy định thời gian tuần: 

Tuần Thời gian 

Tuần 1 Từ ngày 08/03 đến ngày 11/03/2018 

Tuần 2 Từ ngày 12/03 đến ngày 18/03/2018 

Tuần 3 Từ ngày 19/03 đến ngày 25/03/2018 

Tuần 4 Từ ngày 26/03 đến ngày 31/03/2018 



6. QUY ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM THÔNG BÁO VÀ THỦ TỤC TRAO/NHẬN THƯỞNG: 

5.3 Thông báo và xác nhận địa chỉ nhận quà:  

- Sacombank sẽ cập nhật kết quả chủ thẻ thỏa điều kiện nhận ưu đãi tại website 

khuyenmai.sacombank.com  

- Đối với Ưu đãi (2): Sacombank sẽ liên hệ khách hàng thỏa điều kiện để thông báo và xác nhận 

địa chỉ nhận quà trong vòng 2 tuần kể từ thời điểm thông báo trên website. 

5.4 Thời gian khách hàng nhận được quà:  

- Đối với ưu đãi (1): Sacombank sẽ tặng tiền vào thẻ trong vòng 2 tuần kể từ ngày thông báo danh 

sách chủ thẻ nhận thưởng 

- Đối với ưu đãi (2): Chủ thẻ sẽ nhận được quà trong vòng tối đa 20 ngày kể từ ngày Sacombank 

liên hệ 

7. QUY ĐỊNH ĐẦU MỐI GIẢI ĐÁP THẮC MẮC: 

Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại này, khách hàng liên hệ các CN/PGD Sacombank 

hoặc theo địa chỉ, số điện thoại sau để được giải đáp: 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín 

266 - 268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, TP. Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 028 3526 6060     Fax: 028 3526 7334 

8. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC: 

- 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.  

- Khách hàng phải thanh toán các loại thuế và mọi chi phí liên quan đến việc nhận giải thưởng. 

Sacombank sẽ thay mặt khách hàng trúng thưởng đóng thuế thu nhập không thường xuyên từ trúng 

thưởng theo quy định. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN 

 


