
 

 

CHI TIẾT THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI 

TRẢI NGHIỆP XỨNG TẦM – VƯỢT NGÀN ƯU ĐÃI 

Dành cho Khách hàng doanh nghiệp 

 

A. CHƯƠNG TRÌNH QUÀ TẶNG 

I. DÀNH CHO KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP MỚI MỞ THẺ DOANH NGHIỆP VISA: 

1. Miễn phí thường niên năm đầu khi mở mới Thẻ Tín dụng Doanh nghiệp & Thẻ Thanh toán 

Doanh nghiệp trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mãi. 

2. Tặng 75 máy pha cà phê trị giá 2.990.000 đồng/máy dành cho: 

- Khách hàng có tổng doanh số giao dịch thẻ tín dụng Doanh nghiệp cao nhất (tối thiểu 30 

triệu đồng/KH/tháng*) trong mỗi kỳ xét thưởng; hoặc 

- Khách hàng có có tổng doanh số giao dịch thẻ thanh toán (ghi nợ) Doanh nghiệp cao nhất 

(tối thiểu 50 triệu đồng/thẻ/tháng*) trong mỗi kỳ xét thưởng. 
 

II. DÀNH CHO CHỦ THẺ DOANH NGHIỆP VISA HIỆN HỮU  

Tặng 75 máy pha cà phê trị giá 2.990.000 đồng/máy dành cho: 

- Khách hàng có tổng doanh số giao dịch thẻ tín dụng Doanh nghiệp cao nhất (tối thiểu 70 

triệu đồng/KH/tháng*) trong mỗi kỳ xét thưởng; hoặc 

- Khách hàng có tổng doanh số giao dịch thẻ thanh toán (ghi nợ) Doanh nghiệp cao nhất (tối 

thiểu 1000 triệu đồng/thẻ/tháng*) trong mỗi kỳ xét thưởng. 

 

ĐIỀU KHOẢN QUY ĐỊNH CHUNG: 

- Thời gian giao dịch hợp lệ được ghi nhận từ ngày triển khai chương trình đến hết ngày 

31/07/2021. 

- Mỗi Khách hàng chỉ được nhận thưởng 01 lần trong suốt thời gian diễn ra chương trình. 

- Trường hợp nhiều khách hàng giao dịch hợp lệ sẽ xét điều kiện về thời gian giao dịch hợp 

lệ sớm nhất.  

 

B. CHƯƠNG TRÌNH QUAY SỐ MAY MẮN 

Dành cho tất cả Khách hàng doanh nghiệp mới và hiện hữu đang sử dụng thẻ tín dụng và thẻ 

Thanh toán Doanh nghiệp 

Chi tiết thể lệ: 

- Tổng doanh số giao dịch thanh toán tối thiểu 10 triệu đồng. 



 

 

- Số mã dự thưởng (X) =  DSGD/10,000,000 đồng 

- Tối đa 30 mã dự thưởng/Khách hàng 

Số mã dự thưởng (X) được tính theo phần nguyên số và áp dụng theo nguyên tắc làm tròn 

xuống. 

VD 1: Khách hàng giao dịch 27,000,000 đồng/10,000,000 đồng = 2.7 ➔ Khách hàng có 2 

lượt quay số. 

VD 2: Khách hàng giao dịch 32,000,000 đồng/10,000,000 đồng = 3.2 ➔ Khách hàng có 3 

lượt quay số. 

- Mã dự thưởng sẽ được tổng kết và gửi tin nhắn/email đến Khách hàng.  

- Mỗi Khách hàng được quay 01 (một) lần vào cuối chương trình (dự kiến 20 ngày sau khi 

kết thúc chương trình). 

- Số mã dự thưởng sẽ tính trên việc ghi nhận tổng doanh số giao dịch thanh toán/Khách 

hàng. 

- Kết quả trúng thưởng chương trình quay số sẽ được thông báo trên Website, Fanpage 

Sacombank, thông báo ban hành toàn hệ thống và nhắn tin/email đến Khách hàng trúng 

thưởng. 

(*) Không ghi nhận giao dịch từ dịch vụ chuyển khoản, rút tiền mặt hoặc các giao dịch tương đương tiền mặt. 

 


