
 

 

 

  

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI 

30 VỮNG VÀNG – RỘN RÀNG TRI ÂN 

1. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 21/11/2021 đến 31/12/2021 

2. Khách hàng áp dụng:  

Khách hàng cá nhân phù hợp quy định pháp luật Việt Nam sử dụng sản phẩm dịch vụ tại 

Sacombank.  

3. Sản phẩm, dịch vụ áp dụng dành cho khách hàng cá nhân:  

- Dịch vụ tại quầy, tài khoản thanh toán, dịch vụ Ngân hàng điện tử (Internet Banking, 

Mobile Banking), Sacombank Pay 

- Khách hàng cá nhân tham gia mới hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của Công ty TNHH 

BHNT Dai-Ichi Việt Nam (DLVN) do Sacombank phân phối (không bao gồm sản phẩm 

An tâm tín dụng (CL) và Vẹn toàn ước mơ (DL)) 

4. Hình thức khuyến mại: tặng quà hiện vật, tặng tiền, miễn giảm phí dịch vụ 

5. Nội dung chương trình khuyến mại: 

a. Tặng miễn phí khẩu trang Vĩnh Tiến 4D cao cấp: 

- Tặng miễn phí khẩu trang Vĩnh Tiến cao cấp cho Khách hàng đến giao dịch tại 

quầy (trị giá 30.000 đồng) từ ngày 20/12/2021 đến ngày 25/12/2021 

- Mỗi Khách hàng được tặng 1 lần. Chương trình có thể kết thúc sớm khi hết quà 

tặng 

b. Tặng tiền ngày sinh nhật:  

- Tặng 30.000 đồng cho Khách hàng có sử dụng Tài khoản thanh toán tại 

Sacombank và có ngày sinh nhật là 21/12 

- Hình thức: Mỗi Khách hàng được tặng 1 lần vào tài khoản thanh toán trong suốt 

chương trình 

- Thời gian thực hiện: 21/12/2021 

c. Tặng tiền khi giao dịch trực tuyến:  

- Mỗi ngày, tặng 30.000đ/giao dịch cho 4.500 giao dịch chuyển tiền nhanh NAPAS 

247 thành công đầu tiên là bội số của giao dịch thứ 30 trên mỗi kênh mBanking, 

Sacombank Pay. Ví dụ: giao dịch thứ 30, 60, 90, …, 134.970, 135.000. 

- Hạn mức tặng tiền tối đa là 135.000.000 đồng/ngày/kênh. Trường hợp ngày hôm 

trước không sử dụng hết có thể cộng dồn vào ngày kế tiếp cho đến khi kết thúc 

chương trình.  



 

 

 

  

- Tặng tiền vào tài khoản hoặc thẻ khách hàng thực hiện giao dịch chậm nhất 30 

ngày sau khi kết thúc chương trình. 

- Mỗi khách hàng được tặng tiền nhiều lần. 

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 20/12/2021 đến 25/12/2021  

d. Miễn phí giao dịch ngày sinh nhật (21/12/2021): 

Miễn phí tất cả giao dịch trên Internet Banking, Mobile Banking, Sacombank Pay từ 

00h00 ngày 21/12/2021 đến 23h59 ngày 21/12/2021 

e. Miễn phí cấp số tài khoản tự chọn:  

- Miễn phí cấp số tài khoản tự chọn từ 6 số trở lên (không bao gồm các số tài 

khoản đặc biệt do Sacombank quy định) cho Khách hàng mở tài khoản 

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 20/12/2021 đến 25/12/2021 

f. Hoàn tiền cho Khách hàng tham gia mới HĐBH (21/11 – 31/12/2021):  

• Nội dung: Hoàn tiền vào tài khoản thanh toán 

Sacombank/iBanking/mBanking/Sacombank Pay còn hiệu lực cho Khách hàng 

tham gia HĐBH đủ điều kiện, chi tiết như sau 

IP/HĐBH 
Mức hoàn/HĐBH  

(ĐVT: đồng) 

20 triệu đồng ≤ IP <25 triệu đồng 300,000 

25 triệu đồng ≤ IP < 30 triệu đồng 1,000,000 

30 triệu đồng ≤ IP < 60 triệu đồng 2,000,000 

60 triệu đồng ≤  IP < 100 triệu đồng 3,000,000 

100 triệu đồng ≤ IP < 200 triệu đồng 5,000,000 

IP ≥ 200 triệu đồng 8,000,000 

 

• Điều kiện: 

- HĐBH thuộc các gói sản phẩm nhân thọ độc lập của DLVN do Sacombank phân 

phối trong từng thời kỳ (không bao gồm các sản phẩm BHNT gắn kết với sản 

phẩm dịch vụ ngân hàng (An tâm tín dụng và Vẹn toàn ước mơ): 

• Sản phẩm An Tâm Hạnh Phúc (UL5) 

• Sản phẩm Nâng Bước Tương Lai (VE) 

• Sản phẩm An Tâm Đầu Tư (ILP) 

• Sản phẩm Đại Gia An Phúc (MTL) 

• Sản phẩm K-Care Bảo hiểm bệnh ung thư (K-Care) 



 

 

 

  

- HĐBH được phát hành trong thời gian triển khai chương trình và phải được duy 

trì hiệu lực đến thời điểm Sacombank chốt danh sách chi trả. 

- HĐBH có Phí bảo hiểm thực thu kỳ đầu tiên (IP) từ 20 triệu đồng trở lên. IP được 

chốt đến cuối tháng phát hành HĐBH, không bao gồm phần tăng giảm sau đó 

của HĐBH và HĐBH đã qua thời hạn xem xét. 

- IP HĐBH được tính bằng 100% Phí Bảo Hiểm Cơ Bản của Sản Phẩm chính + 

100% Phí Bảo Hiểm Cơ Bản của Sản Phẩm bổ sung + 10% Phí bảo hiểm đóng 

thêm của Sản Phẩm chính. 

- Khách hàng phải đăng ký (đăng ký mới hoặc hiện hữu), kích hoạt tài khoản 

thanh toán Sacombank/iBanking/mBanking/Sacombank Pay khi tham gia 

chương trình để được nhận thưởng; Chỉ xét hoàn tiền đối với những tài khoản 

còn hoạt động tại thời điểm xét ưu đãi. 

- Thông tin CMND/CCCD/Passport của Khách hàng trên HĐBH phải khớp với 

thông tin mà khách hàng đã đăng ký trên hệ thống core T24 của Sacombank.  

-  Ưu tiên xét Tài khoản của BMBH để thực hiện chi hoàn tiền, trường hợp BMBH 

không đăng ký iBanking/mBanking hoặc TK không còn hoạt động sẽ mở rộng 

điều kiện xét cho NĐBH. 

- Trường hợp Trường hợp Khách hàng đã được Sacombank hoàn phí nhưng sau 

đó hủy HĐBH trong thời gian xem xét (Công ty DLVN có hoàn lại phí BH đã 

đóng), khách hàng phải hoàn trả lại khoản ưu đãi đã nhận từ Sacombank cho 

HĐBH đã hủy này. Chương trình sẽ kết thúc khi hết thời hạn hoặc khi hết ngân 

sách tùy điều kiện nào đến trước 

6. Thông báo trúng thưởng:  

Sacombank sẽ thông báo kết quả trúng thưởng lên website Sacombank 

(www.khuyenmai.sacombank.com.vn)  

7. Quy định về trao nhận giải thưởng: 

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

- Địa điểm, cách thức trao nhận giải thưởng: Khách hàng sẽ nhận thưởng tại Chi nhánh/Phòng 

giao dịch Sacombank nơi khách hàng gửi tiết kiệm và sử dụng dịch vụ. 

8. Trách nhiệm công bố thông tin:  

- Sacombank sẽ thông báo đầy đủ chi tiết nội dung của thể lệ chương trình khuyến mại, trị giá 

từng loại giải thưởng, tỷ lệ trúng thưởng tại các điểm giao dịch của Ngân hàng và công bố 

trên trang web của Sacombank www.khuyenmai.sacombank.com.vn.  

http://www.sacombank.com.vn/
http://www.sacombank.com.vn/


 

 

 

  

- Kết quả thực hiện chương trình khuyến mại sẽ được công bố trên trang web của Sacombank 

www.khuyenmai.sacombank.com.vn, niêm yết tại các điểm giao dịch của Sacombank trong 

phạm vi triển khai chương trình khuyến mại. 

9. Các quy định khác: 

- 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 chi phí nào trong trường hợp khách hàng 

đồng ý. 

- Sacombank được quyền miễn trách nhiệm đối với các trường hợp bất khả kháng xảy ra trong 

thời gian diễn ra chương trình khuyến mại làm cho ngân hàng không thể liên lạc được với 

khách hàng để thông báo trao thưởng.  

- 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. 

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

Sacombank sẽ trực tiếp đứng ra giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành. 

- Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại liên hệ: 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín 

Địa chỉ: 266 - 268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh 

                                               Điện thoại: 1900 5555 88 

  

     NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN 

 

 

http://www.sacombank.com.vn/

