
 

 

 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI THẺ DOANH NGHIỆP 

SACOMBANK MASTERCARD 

 

1. Tên chương trình khuyến mại: “ĐẶC QUYỀN VƯỢT TRỘI –MỞ LỐI THÀNH CÔNG” 

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Thẻ tín dụng Doanh nghiệp Sacombank Mastercard và thẻ 

thanh toán doanh nghiệp Sacombank Mastercard (gọi chung là thẻ doanh nghiệp 

Sacombank Mastercard) 

3. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 20/01/2022 đến 20/06/2022. 

4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc  

5. Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, hoàn tiền, cung ứng dịch vụ không thu tiền. 

6. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại): Khách hàng doanh 

nghiệp (sau đây gọi là KH) mở mới thẻ doanh nghiệp Mastercard. 

7. Cơ cấu giải thưởng:  

- Miễn phí thường niên năm đầu cho khách hàng mở mới Thẻ Doanh nghiệp. 

- Tặng cặp da công sở đựng laptop (giá trị: 576,000 VND) cho 400 khách hàng mở mới 

Thẻ Doanh nghiệp đầu tiền.  

- Tặng Macbook Air 13” M1 256G (giá trị: 29,500,000 VND)  và tai nghe Airpods 3 (giá trị: 

5,500,000 VND) cho 25 khách hàng mở Thẻ thanh toán doanh nghiệp có phát sinh 

doanh số giao dịch cao nhất vào cuối chương trình xét thưởng. 

- Hoàn tiền cho 1,000 khách hàng mở mới Thẻ tín dụng doanh nghiệp đầu tiên, thời gian 

hoàn tiền đến hết ngày 31/12/2022. 

8. Nội dung và thể lệ chi tiết chương trình khuyến mại: 

A. CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI ÁP DỤNG CHUNG CHO 2 LOẠI THẺ THANH TOÁN 

VÀ THẺ TÍN DỤNG 

1. Ưu đãi 1: Miễn phí thường niên (PTN) Thẻ Doanh nghiệp 

Áp dụng cho tất cả các KH mở mới Thẻ Doanh nghiệp Mastercard trong thời gian triển 

khai CTKM 

2. Ưu đãi 2: Quà tặng Cặp da công sở đựng Laptop trị giá 576,000 VNĐ 

- Áp dụng cho 400 KH đầu tiên mở mới Thẻ Doanh nghiệp trong thời gian triển khai CTKM. 

- KH đầu tiên xét thưởng quà tặng: được xác định theo ngày phát hành thẻ (anniversary 

date). Ngày phát hành thẻ được ghi nhận trên hệ thống Sacombank. 

- Mỗi KH chỉ nhận thưởng 01 lần trong suốt thời gian diễn ra chương trình. Trường hợp 

KH vừa mở thẻ thanh toán, thẻ tín dụng cũng chỉ nhận thưởng 01 lần. 

 

- Số lượng quà tặng được phân bổ theo loại thẻ như sau: 



 

 

Phân loại Số lượng (cái) 

Thẻ thanh toán 200 

Thẻ tín dụng 200 

 

B. CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI ÁP DỤNG RIÊNG TỪNG LOẠI THẺ 

1. Ưu đãi dành cho Thẻ Tín dụng: Hoàn tiền cho KH căn cứ trên tổng doanh số giao dịch 

(DSGD) được xét theo kỳ thông báo giao dịch (TBGD) trong tháng. 

a) Đối tượng KH:  

- Áp dụng cho 1,000 KH đầu tiên mở mới Thẻ tín dụng (TTD) tính từ ngày triển khai CTKM. 

Thời gian triển khai hoàn tiền đến hết ngày 31/12/2022. 

- KH đầu tiên xét thưởng hoàn tiền: được xác định theo ngày phát hành thẻ (anniversary 

date). Ngày phát hành thẻ được ghi nhận trên hệ thống Sacombank. 

b) Điều kiện hoàn tiền: 

- Giao dịch đã được kết toán và đã lên TBGD cho kỳ thanh toán tiếp theo.  

- Tại thời điểm hoàn tiền TTD trong trạng thái hoạt động tốt ( thẻ còn hiệu lực, chưa bị 

chấm dứt sử dụng, không phát sinh tình trạng chậm thanh toán hoặc nợ quá hạn). 

- Hoàn trên tổng DSGD phục vụ mục đích chi tiêu hợp lệ của DN qua internet và thiết bị 

chấp nhận thẻ, không bao gồm (1) DSGD tại các mã MCC đặc biệt; (2) DSGD rút tiền 

mặt; (3) Giao dịch tại các địa điểm chấp nhận thẻ đặt ngoài lãnh thổ Việt Nam (DCC); 

(4) 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. 

c)  Mức hoàn tiền:  

- Hoàn 1.5% trên tổng DSGD, tối đa 1,000,000 đồng/ KH/ kỳ TBGD.  

- Tổng tiền hoàn tối đa 5,000,000 đồng/KH trong suốt thời gian triển khai hoàn tiền.  

- Số tiền hoàn tối đa được tính dựa trên doanh số tất cả các Thẻ của KH. 

- Số tiền được hoàn mỗi lần là bội số của 100,000 VNĐ (VD: Số tiền hoàn dưới 100,000: 

không hoàn tiền; số tiền hoàn trong khoảng 100,000đ – 199,000đ: hoàn 100,000đ). 

d) Phương thức và thời gian hoàn tiền: 

- Thời điểm chốt doanh số hoàn tiền: ngày chốt TBGD (ngày chốt sao kê). 

- Thời điểm xét chủ thẻ thỏa điều kiện hoàn tiền là T + 1 (T: ngày đến hạn thanh toán – 

due date ứng với mỗi Thẻ). 

- Thời gian hoàn tiền: theo kỳ TBGD tiếp theo tính từ kỳ TBGD khách hàng đủ điều kiện, 

tối đa trong vòng 30 ngày kể từ ngày chốt giao dịch theo từng kỳ TBGD.  



 

 

-  Nếu KH giao dịch nhiều thẻ sẽ xét toàn bộ các thẻ có giao dịch thỏa điều kiện. Thẻ 

CBNV nào thực hiện giao dịch thì số tiền hoàn được tự động chuyển vào thẻ đó.  

e) Nội dung khác: theo quy định tại Sản phẩm thẻ và Quy định hoạt động thẻ của 

Sacombank trong từng thời kỳ. 

2. Ưu đãi dành cho Thẻ thanh toán  

a) Đối tượng áp dụng:  

Áp dụng cho KH mở Thẻ thanh toán trong thời gian triển khai CTKM và phát sinh DSGD 

cao nhất  

b) Điều kiện áp dụng:  

- Áp dụng cho 25 KH có tổng doanh số giao dịch cao nhất vào cuối chương trình xét 

thưởng. 

- Tổng doanh số giao dịch thanh toán cuối chương trình xét thưởng tối thiểu 80 triệu đồng/ 

KH. 

- Trường hợp nhiều KH cùng DSGD tại thời điểm xét thưởng thì ưu tiên cho KH hoàn 

thành giao dịch hợp lệ sớm nhất. 

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

gồm giao dịch rút tiền mặt, 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). 

- KH giao dịch nhiều thẻ sẽ xét toàn bộ các thẻ có giao dịch thỏa điều kiện. 

- Áp dụng đối với những thẻ còn hoạt động (thẻ chưa bị chấm dứt sử dụng và còn hiệu 

lực tại thời điểm xét thưởng) 

c) Cơ cấu quà tặng 

Cơ cấu quà tặng Loại quà tặng Số lượng (cái) 

10 KH có DSGD 

cao nhất 

Macbook Air 13 in 

M1 256G 
10 

15 KH có DSGD 

cao nhất tiếp theo 
Tai nghe Airpods 3 15 

 

9. Hình thức tặng quà:  

- Đối với quà tặng dành cho KHDN sẽ chuyển về Chi nhánh/Phòng giao dịch nơi Khách 

hàng sử dụng dịch vụ. 

- Đối với hình thức hoàn tiền sẽ được chuyển vào Thẻ tín dụng Sacombank Mastercard 

của Khách hàng. 

 



 

 

10. Đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến Chương trình 

khuyến mại (người liên hệ, điện thoại...).  

- Đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng: Trung tâm Dịch vụ khách hàng Sacombank  

- Điện thoại: 1900 5555 88 hoặc 028 3526 6060 Email: ask@sacombank.com  

11. Trách nhiệm công bố thông tin:  

- Sacombank có trách nhiệm thông báo đầy đủ và chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại 

này trên website của Sacombank tại https://khuyenmai.sacombank.com và tại chi nhánh, 

phòng giao dịch của Sacombank.  

- Sacombank có trách nhiệm công bố kết quả thực hiện chương trình khuyến mại này trên 

website của Sacombank tại https://khuyenmai.sacombank.com và tại chi nhánh, phòng 

giao dịch của Sacombank.  

12. Các quy định khác  

- Sacombank được sử dụng hình ảnh, tên và địa chỉ của khách hàng nhận quà tặng 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 quà.  

- 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: (Hotline:(028) 1900 5555 88 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN 

 
 

  

 

 


