
 

PHỤ LỤC 1: 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH DU XUÂN CÙNG GRAB 

1. Thời gian triển khai: Từ ngày 31/01/2019 đến 31/03/2019 

2. Địa bàn khuyến mãi: Toàn quốc 

3. Đối tượng được hưởng khuyến mãi:  

- Khách hàng (KH) cá nhân sử dụng ứng dụng Sacombank Pay để giao dịch thanh toán 

4. Chương trình khuyến mãi ưu đãi: 

- Mỗi KH chỉ được tặng tối đa 5 chuyến đi miễn phí (tối đa 40.000đ/chuyến) trên ứng dụng 

Grab khi chọn nguồn tiền thanh toán là thông tin thẻ Sacombank Pay 

5. Điều kiện chương trình khuyến mãi 

- KH sử dụng ứng dụng đặt xe Grab và nhập mã giảm giá: STBPAY để được hưởng ưu đãi 

- Giao dịch thanh toán hợp lệ là giao dịch trên ứng dụng đặt xe Grab (ngoại trừ GrabFood) 

được thực hiện trong thời gian chương trình 

- Áp dụng cho nguồn thông tin tài khoản Sacombank Pay có sáu (6) số đầu tiên của thẻ là: 

412725 (Mã BIN) 

- Số lượng mã khuyến mãi có giới hạn, ưu tiên các khách hàng thỏa điều kiện sớm hơn 

- Chương trình có thể kết thúc sớm khi hết ngân sách 

6. Điều kiện ưu đãi: 

Cách thức nhận ưu 

đãi 

✓ Bước 1: Lấy thông tin tài khoản Sacombank Pay từ ứng dụng 

Sacombank 

• Chọn “Quản lý TK”  

• Nhấp vài “i” 

• Nhập mã mPass 

• Lấy thông tin tài khoản Sacombank Pay  

 

✓ Bước 2: Liên kế tài khoản vào Grab 

• Mở ứng dụng Grab 



• Vào GrabPay by Moca chọn “Thêm phương thức thanh toán” 

• Nhập thông tin tài khoản Sacombank Pay  

• Nhấn “Nhận OTP” để nhận mã OTP từ SMS Sacombank 

• Xác thực để hoàn thành liên kết thẻ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Bước 5: KH lựa chọn dịch vụ trên ứng dụng Grab 

✓ Bước 6: KH lựa chọn nguồn thông tin tài khoản Sacombank Pay để 

thanh toán  

✓ Bước 7: Nhập mã khuyến mãi thành công 

 



*Ghi chú: Vui lòng liên hệ hotline Sacombank để được hỗ trợ các vấn đề 

liên quan đến thanh toán: 1900 5555 88 /(028) 3526 6060 

Điều kiện • Mã thanh toán không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hay hoàn trả. 

• Khuyến mãi không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến 

mãi khác của Grab.  

• Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn nếu số lượng mã ưu đãi 

tặng khách hàng đạt 1.900 trước thời gian kết thúc chương trình. 

• Sacombank có quyền thu hồi tiền ưu đãi đối với các Chủ Thẻ có hành 

vi gian lận khuyến mại. 

• Grab bảo lưu toàn quyền điều chỉnh hoặc kết thúc chương trình tại 

bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước hoặc chịu trách 

nhiệm bồi thường bằng tiền mặt hoặc tài sản. 

• Grab bảo lưu quyền không chấp nhận hoặc từ chối người tham gia có 

dấu hiệu vi phạm các quy định chương trình (căn cứ theo Điều khoản 

sử dụng dịch vụ hoặc có bất kì hành vi nào mà bên tổ chức cho rằng 

là không phù hợp hoặc không thể chấp nhận). 

• Grab bảo lưu quyền hủy bỏ, sửa đổi và/hoặc điều chỉnh toàn bộ hoặc 

một phần bất kì các điều kiện và điều khoản của chương trình tại bất 

kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước cho người tham gia. 

• Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, quyết định của Grab là quyết 

định cuối cùng.                                           

7. Quy định về trách nhiệm thông báo và thủ tục trao/nhận ưu đãi: 

- 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 

https://khuyenmai.sacombank.com/  

8. Các quy định khác: 

- Sacombank chỉ ưu đãi đối với những thẻ còn hoạt động tại thời điểm ưu đãi. 

- Sau 45 ngày kể từ khi nhận được thông báo nhận ưu đãi, Sacombank không tiếp nhận 

bất cứ khiếu nại nào của khách hàng về ưu đãi.  

- 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. Để biết 

thông tin chi tiết mới nhất, vui lòng cập nhật trang khuyến mãi của Sacombank 

https://khuyenmai.sacombank.com. 

- 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. 

https://khuyenmai.sacombank.com/


- 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. 

- 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. 

- 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 


