
 

 

 

 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI 

0Đ PHÍ CHUYỂN ĐỔI – 0% LÃI SUẤT 
 

1. Thời gian triển khai: Từ ngày 17/06/2022 đến hết ngày 15/09/2022. 

2. Địa bàn khuyến mãi: Toàn quốc. 

3. Khách hàng áp dụng chương trình: Khách hàng cá nhân (KH) sử dụng thẻ tín dụng quốc tế 

Sacombank JCB (bao gồm Cán bộ nhân viên và chủ thẻ phụ).  

4. Thẻ áp dụng: Thẻ tín dụng quốc tế Sacombank JCB 

5. Nội dung chương trình:  

Miễn phí chuyển đổi trả góp kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng 

Kỳ hạn 6 tháng 12 tháng 

Cú pháp SMS 

áp dụng 

THE_TGJCB _123456_ 6T  

gửi 8149 

THE_TGJCB _123456_ 12T  

gửi 8149 

Điều kiện áp 

dụng trả góp 

Giao dịch thanh toán (GDTT) chuyển đổi trả góp đạt từ 15,000,000 đồng, 

giao dịch phát sinh trong thời gian diễn ra CTKM 

Trong đó:  

✓ “_”: khoảng trắng 

✓ TGJCB: tên chương trình trả góp 

✓ 123456: 6 số chuẩn chi/mã giao dịch 

✓ 6T/12T: kỳ hạn 6 tháng/12 tháng 

Lưu ý:  

- Mỗi khách hàng áp dụng tối đa 03 lần tham gia trả góp thành công trong thời gian khuyến mãi 

chương trình. 

- Các GDTT của KH đã đăng kí trả góp, sau đó tiến hành hủy để tham gia chương trình sẽ không 

được áp dụng.  

6. Điều kiện và quy định tham gia chương trình: 

6.1. Điều kiện tham gia chương trình:  

- Số điện thoại nhắn tham gia trả góp là số điện thoại của chủ thẻ có đăng ký và lưu trong hệ 

thống thẻ Sacombank. 

- Tại thời điểm nhắn tin chuyển đổi chỉ áp dụng cho những tài khoản thẻ của KH còn hoạt 

động (tức là tài khoản thẻ không bị tạm khóa/tạm ngưng/khoá do yêu cầu của khách hàng 

và/hoặc Sacombank hoặc không bị huỷ hoặc thanh lý thẻ) 

- Tại thời điểm hệ thống chuyển đổi trả góp, dư nợ thẻ tín dụng của KH là dư nợ GDTT (không 

tính phí, lệ phí, giao dịch rút tiền mặt) đạt tối thiểu 50% giá trị giao dịch và không thấp hơn 

15 triệu đồng. 



 

 

 

 

- Những giao dịch hưởng ưu đãi là các giao dịch thỏa điều kiện hợp lệ thực hiện trong thời 

gian chương trình. 

- Không áp dụng trường hợp tại thời điểm nhắn tin thẻ của KH đã thay thế thẻ.  

6.2. Một số quy định chương trình 

- GDTT hợp lệ là giao dịch mua sắm hàng hóa, dịch vụ được thực hiện trong thời gian chương 

trình và không được hủy trước thời điểm nhận ưu đãi của chương trình.  

- Các giao dịch không được tính bao gồm giao dịch rút tiền mặt/ứng tiền mặt, giao dịch liên 

quan phí, lệ phí, hóa đơn, các giao dịch tranh chấp, giao dịch hoàn tiền, giao dịch gian lận, 

giao dịch ghi có vào tài khoản thẻ tín dụng, giao dịch bị hủy bỏ, khoản thanh toán định kỳ/trả 

góp vay đã được chuyển đổi, GDTT tự động, giao dịch ủy thác thanh toán, giao dịch được 

thực hiện bởi thẻ bị đóng trong thời gian khuyến mãi. Các giao dịch không áp dụng như sau:  

+ Giao dịch rút tiền mặt tương ứng mã danh mục chi tiêu/giao dịch (MCC): 6010, 6011, 

6012, 4829, 6051 

+ Giao dịch chứng khoán, ngoại tệ, tiền ảo, cá cược vé số thuộc các MCC: 6211, 7995  

+ Dịch vụ chuyển tiền thuộc các MCC: 4829, 6051 

- Giao dịch đã được hệ thống Sacombank xử lý (được hiểu là giao dịch được bút toán, lên 

sao kê tài khoản hoặc giao dịch đang chờ cập nhật sao kê) tại thời điểm Sacombank xét 

thỏa ưu đãi. 

- Thời gian nhắn tin thực hiện trong thời gian khuyến mãi của chương trình.  

- Chủ thẻ có trách nhiệm cung cấp hóa đơn mua hàng và các chứng từ liên quan đến giao 

dịch (hóa đơn mua hàng và hóa đơn thanh toán thẻ và các chứng từ khác) chậm nhất 03 

ngày làm việc theo yêu cầu của Sacombank để làm căn cứ xét duyệt các chi tiêu giao dịch 

hợp lệ và để KH chứng minh quyền lợi. Sacombank có quyền không áp dụng ưu đãi cho KH 

trong trường hợp KH không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ các chứng từ theo thời 

gian quy định hoặc hóa đơn giao dịch của KH không thỏa mãn các quy định của thể lệ 

chương trình. 

7. Quy định về trách nhiệm thông báo: 

- Sacombank sẽ thông báo đầy đủ chi tiết nội dung của thể lệ chương trình tại website: 

https://khuyenmai.sacombank.com/  

8. Quy định về trao nhận giải thưởng:  

- Sacombank sẽ thông báo kết quả chủ thẻ thỏa điều kiện nhận ưu đãi thông qua tin nhắn. 

9. Các quy định khác: 

- 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. 

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. 

- KH 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). 

- Khách hàng phải chịu mọi chi phí phát sinh (nếu có) liên quan đến việc nhận ưu đãi từ chương 

trình. 

- Bằng việc tham gia chương trình này, KH chấp nhận tất cả các Điều khoản và Điều kiện của 

chương trình được liệt kê trong Thể lệ này. 

- Sau thời gian 45 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình, Sacombank không tiếp nhận bất cứ 

khiếu nại nào của KH. 

Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại, KH liên hệ theo địa chỉ sau để được giải đáp: 

Dịch vụ khách hàng Sacombank 24/7: 1900 5555 88 / +8428 3526 6060 

266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Võ Thị Sáu, 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 

 


