
 

 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI 

“MUA HÀNG HIỆU – HOÀN TIỀN TRIỆU” 

1. THỜI GIAN CHƯƠNG TRÌNH: Từ ngày 26/11/2021 đến ngày 28/11/2021 

2. ĐỐI TƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH:  

- Tất cả chủ thẻ tín dụng quốc tế cá nhân Sacombank  

- Bao gồm CBNV 

- Không bao gồm thẻ phụ (doanh số thẻ phụ cộng dồn thẻ chính) 

3. ĐỊA ĐIỂM TRIỂN KHAI:  

Khu vực Hệ thống Vincom 

Hà Nội 

Vincom Center Phạm Ngọc Thạch 

Vincom Center Metropolis 

Vincom Mega Mall Times City 

TP. Hồ Chí Minh 

Vincom Center Ðồng Khởi 

Vincom Center Landmark 81 

Vincom Mega Mall Thảo Ðiền 

4. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH: 

- Hoàn 1,000,000 đồng cho tổng doanh số giao dịch thanh toán hợp lệ từ 3,000,000 

đồng.  Áp dụng cho 1,000 KH đầu tiên. 

- Mỗi KH được áp dụng ưu đãi 01 lần 

- Chỉ cộng dồn các hóa đơn từ 300,000 đồng trở lên. 

- Danh sách cửa hàng áp dụng theo danh sách đính kèm. 

5. ĐIỀU KIỆN VÀ QUY ĐỊNH KHI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH: 

- 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) được thực hiện trong 

thời gian chương trình và không được hủy trước thời điểm xét thưởng của chương trình. 

- Giao dịch thẻ phụ được cộng dồn cho chủ thẻ chính. 

- Giao dịch đủ điều kiện là giao dịch được bút toán về hệ thống Sacombank, đồng thời giao 

dịch không được hủy trước thời gian hoàn tiền. 

- Ngân hàng sẽ gửi SMS thông báo cho các khách hàng thỏa điều kiện chương trình chậm 



 

 

nhất 30 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc chương trình khuyến mại. 

- Khách hàng thỏa điều kiện chương trình sẽ được hoàn tiền trực tiếp vào thẻ tín dụng phát 

sinh giao dịch chậm nhất 45 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc chương trình khuyến mại. 

- Thời gian giao dịch trong ngày xét theo thời gian hoạt động của Vincom (từ 10h00 đến 

21h30). 

6. 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/  

- Sacombank sẽ cập nhật kết quả khách hàng thỏa điều kiện nhận ưu đãi tại website 

https://khuyenmai.sacombank.com/  

7. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC:  

- Sacombank hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc quản lý khâu in ấn, tính chính xác của 

bằng chứng xác định trúng thưởng đưa vào lưu thông trong chương trình khuyến mại. Việc 

tổ chức chương trình khuyến mại phải đảm bảo tính công bằng, minh bạch và khách quan. 

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

website https://khuyenmai.sacombank.com/ 

- Toàn bộ quy định liên quan đến chương trình, thể lệ mới nhất, đầy đủ nhất là thể lệ được 

đăng tải trên website của Sacombank tại https://khuyenmai.sacombank.com. Thông tin 

được cung cấp trên các phương tiện truyền thông khác của chương trình như: tờ rơi, 

poster, thông cáo báo chí, phim quảng cáo, SMS quảng cáo, … là nội dung vắn tắt, mang 

tính chất quảng cáo. 

- Sau 30 ngày kể từ khi nhận được thông báo kết quả hoàn tiền, Sacombank không tiếp 

nhận bất cứ khiếu nại nào của khách hàng về việc hoàn tiền.  

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

Sacombank có trách nhiệm trực tiếp giải quyết, nếu không thỏa thuận được tranh chấp sẽ 

được xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.  

- 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.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 
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