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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH GIAI ĐOẠN 2 

1. Thời gian triển khai: Từ 21/12/2018 đến 28/02/2019 

2. Địa bàn khuyến mãi: Toàn quốc 

3. Đối tượng được hưởng khuyến mãi: Khách hàng cá nhân sử dụng ứng dụng Sacombank Pay. 

4. Chương trình khuyến mãi ưu đãi: 

4.1. Chương trình trọng điểm: từ ngày 4/1/2019 đến ngày 28/2/2019 

Chương trình Quà tặng Điều kiện Số lượng 

Chương trình 1 01 cặp vé CGV 
✓ Phát sinh giao dịch thanh toán (*) bất kỳ 

trên Sacombank Pay tối thiểu 300.000 VND 

1.300 KH đầu 

tiên 

Chương trình 2 2.000.000 VND 

✓ Số lượng giao dịch thanh toán nhiều nhất 

tuần 

✓ Phải thực hiện đầy đủ các giao dịch (**) 

trên Sacombank Pay 

8 giải 

Ghi chú: 

 (*) Giao dịch thanh toán là giao dịch thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại, thanh toán online hoặc 

thanh toán QR 

 (**) Đầy đủ các giao dịch bao gồm:  

✓ Rút tiền QR 

✓ Thanh toán QR 

✓ Thanh toán hóa đơn 

✓ Chuyển tiền QR  

✓ Nạp tiền điện thoại 

✓ Thanh toán thẻ tín dụng 

4.2. Chương trình vào các dịp đặc biệt: 

CT Chi tiết CT Thời gian  áp dụng 

1 

Chỉ cần tải Sacombank Pay, tặng ngay 100.000đ 

- Tặng 100.000đ trong tài khoản Saccombank Pay nếu 

phát sinh giao dịch thanh toán bất kỳ trên 

Sacombank Pay tối thiểu 200.000đ 

- Áp dụng cho 1.000 KH đầu tiên  

Nhân dịp ra mắt & mừng 

Sacombank sinh nhật lần thứ 27 

Ngày 21/12/2018 

2 

Thanh toán hóa đơn trên Sacombank Pay, tặng ngay 

20% giá trị  

- Tặng 20% giá trị hóa đơn vào tài khoản Sacombank 

Nhân dịp Giáng Sinh  

(24 & 25/12/2018) 
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Pay (tối đa 100.000đ) cho KH thanh toán hóa đơn 

trên Sacombank Pay  

- Áp dụng cho 1.000 KH đầu tiên/ngày 

3 

Nạp tiền điện thoại trên Sacombank Pay, tặng ngay 

50% giá trị nạp tiền 

- Tặng 50% giá trị nạp tiền trong tài khoản Sacombank 

Pay (tối đa 100.000đ) cho KH nạp tiền điện thoại trên 

Sacombank Pay  

- Áp dụng cho 1.000 KH đầu tiên/ngày 

Lì xì năm mới (01/01/2019) 

4 

Tải Sacombank Pay, tặng ngay 68.000đ 

- Phát sinh giao dịch thanh toán bất kỳ tối thiểu 

100.000đ 

- Áp dụng cho 1.000 KH đầu tiên/ngày 

Tết Nguyên Đán 

Mùng 1 – Mùng 6 Tết 

5 

Tải Sacombank Pay, tặng ngay 79.000đ 

- Giao dịch thanh toán bất kỳ tối thiểu 100.000đ 

- Áp dụng cho 1.000 KH đầu tiên/ngày 

Ngày thần tài 

Mùng 10 Tết 

Ghi chú: 

- Giao dịch được hoàn tiền sẽ được hoàn vào tài khoản Sacombank Pay 

- Mỗi khách hàng được nhận 01 ưu đãi 01 lần trong suốt thời gian diễn ra chương trình 

5. Điều kiện sử dụng Cặp vé xem phim CGV: 

- Mỗi mã vé xem phim có thể quy đổi thành 01 (một) vé xem phim 2D – cho loại ghế Thường 

hoặc VIP tại quầy vé (trừ các suất chiếu đặc biệt (sneak show), không áp dụng cho rạp 4DX, 

rạp Gold Class, rạp IMAX, rạp L’amour). 

- Vé xem phim có thể sử dụng trong dịp lễ tết cho tất cả các suất chiếu. 

- Vé xem phim không được đổi hoặc hoàn lại tiền mặt. 

- Vé xem phim sử dụng cho hình thức đặt vé trực tuyến trên trang chủ www.cgv.vn hoặc ứng 

dụng điện thoại CGV Cinemas và mua vé trực tiếp tại quầy. 

- Vé xem phim không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác tại rạp. 

- Việc sử dụng Vé xem phim phải được thực hiện đúng theo quy định và quy chế của CGV và các 

quy định khác của CGV (nếu có). 

- Thời hạn sử dụng Vé xem phim: từ 21/12/2018 tới 30/06/2019 

6. 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/ . 

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

http://www.cgv.vn/
https://khuyenmai.sacombank.com/
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https://khuyenmai.sacombank.com/  

- Đối với các khách hàng trúng giải thưởng, Sacombank sẽ liên hệ khách hàng thỏa điều kiện để 

thông báo và xác nhận địa chỉ nhận quà trong vòng 15 ngày làm việc kể từ thời điểm thông báo 

trên website. 

7.  Các quy định khác: 

- Sau 45 ngày kể từ khi nhận được thông báo nhận thưởng, Sacombank không tiếp nhận bất cứ 

khiếu nại nào của khách hàng về việc nhận 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 nhận 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 

 

 


