
 

 
 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI THẺ  
 

1. Thời gian chương trình: Từ ngày 10/04/2022 đến hết ngày 30/06/2022 

2. Chương trình ưu đãi dành cho: Tất cả chủ thẻ cá nhân Sacombank  

3. Nội dung chương trình: 

Địa điểm áp dụng Thông tin chương trình 

TRAVELOKA 
 

Sản phẩm 

áp dụng 

Số lượng 

mã giảm giá/ngày 
CHI TIẾT ƯU ĐÃI 

Vé máy bay 30 mã  

Tặng mã khuyến mãi SACOMHE22FL tương đương giảm 10% tối đa 200.000 

VNĐ cho đơn hàng đặt vé máy bay nội địa từ 800.000 VNĐ trở lên. 

Khách sạn 20 mã  

Tặng mã khuyến mãi SACOMHE22HT tương đương giảm 10% tối đa 150.000 

VNĐ cho đơn hàng đặt phòng khách sạn nội địa từ 800.000 VNĐ trở lên. 

Xperience 20 mã 
Tặng mã khuyến mãi SACOMHE22XP tương đương giảm 20% tối đa 140.000 

VNĐ cho đơn hàng đặt vé Xperience nội địa từ 400.000 VNĐ trở lên. 
 

- Thẻ áp dụng: Thẻ tín dụng quốc tế cá nhân Sacombank  

- Mỗi Chủ Thẻ Hợp Lệ (tương ứng với 1 số điện thoại, 1 email, 1 Thẻ Sacombank và 1 thiết bị) được Ưu Đãi 

một (01) lần cho Mã Ưu Đãi “SACOMHE22FL”; một (01) lần cho Mã Ưu Đãi “SACOMHE22HT”; một (01) lần 

cho Mã Ưu Đãi “SACOMHE22XP”. 

- Khách hàng sử dụng mã Ưu đãi sai mục đích hoặc vi phạm các điều khoản & điều kiện khuyến mãi sẽ bị từ 

chối việc sử dụng mã Ưu đãi của Traveloka trong tương lai. Sử dụng mã Ưu đãi sai là khi Traveloka xác định 

rằng mã Ưu đãi bị áp dụng sai mục đích, nhằm gian lận hoặc trục lợi 

- Ưu đãi không được cấp lại nếu giao dịch bị hủy do người mua và Traveloka không cấp lại các mã Ưu đãi bị 

gián đoạn, hủy bỏ do gian lận, sự cố kỹ thuật hoặc do sử dụng không đúng cách.  

- Thanh toán 100% giá trị hóa đơn tham gia chương trình bằng thẻ tín dụng quốc tế cá nhân Sacombank  

- Chương trình Sacombank có thể kết thúc sớm nếu hết ngân sách. 

Thời gian áp dụng: Thứ 4 hàng tuần Từ 21/04/2022 đến hết 31/05/2022   

Địa điểm ưu đãi: Ứng dụng Traveloka,   

  https://www.traveloka.com/vi-vn/ 

https://www.traveloka.com/vi-vn/


 

 
 

VIETRAVEL Giảm 15% (tối đa 1.000.000 VND) cho Tour du lịch từ 3.000.000 VND 
 

- Thẻ áp dụng: Thẻ tín dụng quốc tế cá nhân Sacombank  

- Số lượt ưu đãi của chương trình: 100 lượt 

- Áp dụng cho Tour du lịch do Vietravel cung cấp có giá trị thanh toán từ 3.000.000 VND 

- Mỗi Chủ thẻ tín dụng quốc tế được ưu đãi 01 lần trong thời gian chương trình, với mức giảm 15% tối đa 

1.000.000 VND/hóa đơn 

- Chủ thẻ tín dụng quốc tế Sacombank khi tham gia chương trình này được tham gia đồng thời các chương trình 

ưu đãi hiện có do Vietravel thực hiện (nếu có) nhưng không áp dụng đồng thời với bất kỳ chương trình Khuyến 

mại Thẻ Sacombank/ Chương trình Ưu đãi Thẻ Sacombank nào khác tại Vietravel do Sacombank thực hiện 

được áp dụng cùng thời điểm 

- Khách hàng được hưởng ưu tiên theo thứ tự thời gian thực hiện giao dịch hợp lệ cho đến thời điểm chương 

trình kết thúc do hết ngân sách 

- Các khách hàng hủy tour sẽ bị truy thu lại số tiền hoàn trong trường hợp khách hàng đã được hoàn tiền 

- Chương trình có thể kết thúc sớm khi đạt ngân sách tối đa. 

Thời gian áp dụng: Từ 15/04/2022 đến hết 31/05/2022 

Địa điểm ưu đãi: Chi nhánh và Văn phòng giao dịch thuộc Vietravel tại Hà Nội & TPHCM 

 (028) 38 66 8999 |  www.travel.com.vn, www.vietravel.com, app Vietravel 

VÉ XE RẺ Giảm 50.000 VND hóa đơn thanh toán mua vé xe từ 250.000 VND 
 

- Thẻ áp dụng: Thẻ tín dụng quốc tế cá nhân Sacombank  

- Số lượt ưu đãi của chương trình: 2,000 lượt 

- Mỗi Chủ thẻ tín dụng quốc tế được ưu đãi 02 lần trong thời gian chương trình 

- Không áp dụng cộng dồn hóa đơn thanh toán 

- Chương trình có thể kết thúc sớm khi đạt ngân sách tối đa.  

Thời gian áp dụng: Từ 20/04/2022 đến hết 31/05/2022 

Địa điểm ưu đãi: Ứng dụng Vexere  

 1900 545 541 |  https://vexere.com/ 

http://www.travel.com.vn/
http://www.vietravel.com/
https://vexere.com/


 

 
 

BAMBOO AIRWAYS Hoàn 100.000 VND cho giá trị hóa đơn thanh toán sau cùng từ 1.000.000 VND (*) khi đặt vé máy bay nội địa tại 

website Bamboo Airways http://bambooairways.com  

- Số lượng ưu đãi hoàn tiền: 1,000 KH đầu tiên 

- Mỗi chủ Thẻ được hoàn 01 lần trong thời gian chương trình. Xác định Chủ thẻ theo CMND/ CCCD/ Hộ chiếu 

lưu tại hệ thống Sacombank 

- Thời gian hoàn tiền giao dịch hợp lệ tối đa 30 kể từ ngày kết thúc chương trình 

- Chương trinh có thể kết thúc sớm nếu đạt ngân sách tối đa. 

(*) Giá trị hóa đơn thanh toán sau cùng = Tổng giá trị hóa đơn thanh toán – ưu đãi giảm giá từ Bamboo Airways 

Thời gian áp dụng: Từ 20/04/2022 đến hết 31/05/2022 

Địa điểm ưu đãi: Áp dụng mua vé trực tuyến tại website chính thức của Bamboo Airways http://bambooairways.com 

 1900 1166 |   http://bambooairways.com 

MYTOUR Giảm 15% (tối đa 300.000 VND) khi nhập mã MYTOUR15STB tại ứng dụng hoặc website www.mytour.vn 
 

- Ưu đãi áp dụng cho đơn hàng đặt phòng trong nước có giá trị thanh toán sau cùng từ 1.000.000 VND  (trừ 

khách sạn có deal giá độc quyền). Áp dụng cho cho Lễ, Tết 

- Mỗi Khách hàng được ưu đãi 01 lần trong thời gian chương trình 

- Áp dụng cho Thẻ tín dụng quốc tế cá nhân Sacombank có đầu 6 số đầu Thẻ như sau: 356062, 

356480,356481, 436438, 423238, 455376, 466243, 472074, 472075, 486265, 512341, 526830, 552332 

- Ưu đãi không được quy đổi ra tiền mặt, quy đổi thành sản phẩm hoặc chuyển khoản Ngân hàng, chuyển 

nhượng cho người khác trong mọi trường hợp 

- Khách hàng phải thanh toán trực tuyến tất cả các khoản tiền, phí phát sinh bằng một trong các loại thẻ theo 

quy định của chương trình 

- Chương trình ưu đãi chỉ áp dụng cho Khách hàng lẻ, Mytour có quyền từ chối áp dụng ưu đãi cho các đơn 

hàng mà Mytour nhận thấy có dấu hiệu sử dụng cho mục đích mua đi bán lại hoặc mua với số lượng từ 02 

sản phẩm cùng loại (cùng thời gian, cùng địa điểm…) hoặc các tiêu chuẩn khác của Mytour 

- Không áp dụng hoàn hủy, thay đổi đơn phòng sau khi đã thanh toán, không áp dụng đồng thời các chương 

trình khuyến mãi khác. 

Thời gian áp dụng: Từ 10/04/2022 đến hết 30/06/2022 

Địa điểm ưu đãi: Website www.mytour.vn và ứng dụng Mytour 

http://bambooairways.com/
http://bambooairways.com/
http://bambooairways.com/
http://www.mytour.vn/
http://www.mytour.vn/


 

 
 

MIGOLA TRAVEL Giảm 1.000.000 VND/ giao dịch khi đăng ký tour quốc tế tại website https://www.migolatravel.com/ 
 

- Ưu đãi áp dụng khi thanh toán bằng Thẻ quốc tế Sacombank 

- Ưu đãi không quy đổi thành mặt hoặc chuyển nhượng 

- Không áp dụng cùng lúc nhiều ưu đãi. Trường hợp có các ưu đãi khác, chủ thẻ được chọn 01 ưu đãi có giá trị 

cao nhất để tham gia. 

Thời gian áp dụng: Từ 10/04/2022 đến hết 30/06/2022 

Địa điểm ưu đãi: Website Migola Travel  www.migolatravel.com 

NOVOTEL NHA TRANG Giảm đến 40% khi thanh toán 

o Giảm 25% trên giá niêm yết tại Khách sạn 

o Giảm 20% cho dịch vụ Spa tại In Balance by Novotel 

o Giảm 30% cho buffet tối, alacarte và giảm 40% cho nhóm từ 4 Khách hàng dịch vụ F&B tại nhà hàng The Square 

- Ưu đãi áp dụng khi thanh toán hóa đơn bằng Thẻ Sacombank 

- Không áp dụng ngày Lễ, Tết, không ưu đãi cho thức uống tại nhà hàng The Square và gói điều trị tại Balance 

- Ưu đãi không quy đổi thành mặt và không áp dụng cùng lúc nhiều ưu đãi, nếu có các ưu đãi khác, Khách 

hàng được chọn 01 ưu đãi có giá trị cao nhất để tham gia. 

Thời gian áp dụng: Từ 10/04/2022 đến hết 30/06/2022   

Địa điểm ưu đãi: Novotel Nha Trang  

 50 Trần Phú, P.Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa  0258 6256 900 |  https://www.novotelnhatrang.com   

NOVOTEL PHÚ QUỐC Giảm 10% khi thanh toán 
 

- Ưu đãi áp dụng cho giá phòng (giá công bố từ Website của Resort) và các dịch vụ ăn uống tại Nhà hàng, quầy 

Bar (không áp dụng cho dịch vụ gọi món tại phòng) 

- Ưu đãi khi thanh toán bằng Thẻ quốc tế Sacombank 

- Miễn phí nâng cấp lên hạng phòng kế tiếp (tùy theo tình hình phòng thực tế lúc nhận phòng) và tặng phiếu ẩm 

thực trị giá 250.000 VND khi lưu trú tối thiểu 3 đêm liên tục (giá trị ưu đãi này sẽ được trừ trực tiếp tại Resort khi 

sử dụng dịch vụ ăn uống tại Resort) 

Thời gian áp dụng: Từ 10/04/2022 đến hết 30/06/2022   

Địa điểm ưu đãi: Novotel Phú Quốc  

 Đường Bào, Dương Tơ, Phú Quốc, Kiên Giang  0297 626 0999 |  https://www.novotelphuquoc.com/vi/ 

https://www.migolatravel.com/
http://www.migolatravel.com/
https://www.novotelnhatrang.com/
https://www.novotelphuquoc.com/vi/


 

 
 

TTC HOSPITALITY Giảm 20% khi thanh toán 
 

- Ưu đãi áp dụng khi thanh toán bằng Thẻ quốc tế Sacombank 

- Ưu đãi áp dụng cho giá phòng, giá vé vào cổng và cáp treo 

- Số lượng phòng được áp dụng ưu đãi: tối đa không quá 03 phòng, không giới hạn số đêm 

- Ưu đãi được áp dụng trên giá công bố 

- Ưu đãi không quy đổi thành mặt hoặc chuyển nhượng 

- Không áp dụng cùng lúc nhiều ưu đãi, nếu có các ưu đãi khác, chủ thẻ được chọn 01 ưu đãi có giá trị cao 

nhất để tham gia.  

- Không áp dụng cho ngày Lễ, Tết 

- Ưu đãi chỉ áp dụng cho Khách hàng cá nhân và không sử dụng dịch vụ cho mục đích kinh doanh. 

Thời gian áp dụng: Từ 10/04/2022 đến hết 30/06/2022 

Địa điểm ưu đãi: TTC Hospitality 

Tại các Khách sạn, Resort:  

 TTC Hotel - Phan Thiết  

 TTC Hotel - Ngọc Lan  

 TTC Hotel - Đà Lạt  

 TTC Hotel – Michelia 

 TTC Hotel - Cần Thơ 

 TTC Hotel - Airport  

 TTC Resort - Dốc Lết 

 TTC Resort - Ninh Thuận 

 TTC Resort - Kê Gà  

Tại các khu vui chơi: 

 TTC Word - Thung Lũng Tình Yêu 

 TTC World - Tà Cú 

1900 558855 |  www.ttchospitality.vn 

http://www.ttchospitality.vn/


 

 
 

EASTIN GRAND  

HOTEL SÀI GÒN 

Giảm 10% khi thanh toán 

- Ưu đãi áp dụng khi thanh toán bằng Thẻ quốc tế Sacombank 

- Ưu đãi áp dụng cho giá phòng, nhà hàng Café Saigon, Một Hai Bar, Cây Đa Café (không áp dụng cho thức 

uống) và nhà hàng Tung Garden (ưu đãi trên hóa đơn) 

- Ưu đãi không quy đổi thành mặt hoặc chuyển nhượng 

- Không áp dụng cùng lúc nhiều ưu đãi, trường hợp có các ưu đãi khác chủ thẻ được chọn 01 ưu đãi có giá trị 

cao nhất để tham gia. 

Thời gian áp dụng: Từ 10/04/2022 đến hết 30/06/2022   

Địa điểm ưu đãi: Eastin Grand Sài Gòn  

 253 Nguyễn Văn Trổi, P. 10, Q. Phú Nhuận, TP. HCM 

 (028) 3844 9222 |  www.eastinhotelsresidences.com/eastingrandsaigon  

NHÀ HÀNG  

LE 17 BISTRO 

Giảm 10% trên hóa đơn khi thanh toán 

- Ưu đãi áp dụng khi thanh toán bằng Thẻ Sacombank 

- Ưu đãi không quy đổi thành mặt và không áp dụng cùng lúc nhiều ưu đãi, nếu có các ưu đãi khác chủ thẻ 

được chọn 01 ưu đãi có giá trị cao nhất để tham gia. 

Thời gian áp dụng: Từ 10/04/2022 đến hết 30/06/2022 

Địa điểm ưu đãi: Nhà hàng Le 17 Bistro - Sofitel Saigon Plaza 

 17 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q. 1, TP. HCM  (028) 38241555 |  https://sofitel-saigon-plaza.com/vi/ 

NHÀ HÀNG  

THE REFINERY 

Giảm 5% trên hóa đơn khi thanh toán 

 

- Ưu đãi áp dụng khi thanh toán bằng Thẻ Sacombank từ hạng Platinum trở lên 

- Ưu đãi không áp dụng cho mua hàng đem đi, giao đi 

- Ưu đãi không quy đổi thành mặt và không áp dụng cùng lúc nhiều ưu đãi, nếu có các ưu đãi khác chủ thẻ 

được chọn 01 ưu đãi có giá trị cao nhất để tham gia. 

Thời gian áp dụng: Từ 10/04/2022 đến hết 30/06/2022   

Địa điểm ưu đãi: Nhà hàng The Refinery  

 74/7 Hai Bà Trưng, P. Bến Nghé, Q. 1, TP. HCM  (028) 38 230 509 |  https://therefinerysaigon.com/  

http://www.eastinhotelsresidences.com/eastingrandsaigon
https://sofitel-saigon-plaza.com/vi/
https://therefinerysaigon.com/


 

 
 

NHÀ HÀNG  

KOBE TEPAYAKI 

Giảm 5% trên hóa đơn khi thanh toán 

 

- Ưu đãi áp dụng khi thanh toán hóa đơn bằng Thẻ Sacombank từ hạng Platinum trở lên 

- Ưu đãi không áp dụng cho thức uống 

- Ưu đãi không quy đổi thành mặt và không áp dụng cùng lúc nhiều ưu đãi, nếu có các ưu đãi khác chủ thẻ 

được chọn 01 ưu đãi có giá trị cao nhất để tham gia. 

Thời gian áp dụng: Từ 10/04/2022 đến hết 30/06/2022   

Địa điểm ưu đãi: Nhà hàng Kobe Tepayaki 

 13A, Tú Xương, Q. 3, TP. HCM |  (028) 393 20187 

 23C Tôn Đức Thắng, Q. 1, TP. HCM |  (028) 3910 7878 

 https://www.kobeteppanyaki.com.vn/  

NHÀ HÀNG  

PROPAGANDA BISTRO 

Giảm 10% trên hóa đơn khi thanh toán 

 

- Ưu đãi áp dụng khi thanh toán hóa đơn bằng Thẻ Sacombank 

- Ưu đãi không áp dụng cho rượu/bia và mua hàng đem đi, giao đi 

- Ưu đãi không quy đổi thành mặt và không áp dụng cùng lúc nhiều ưu đãi, nếu có các ưu đãi khác chủ thẻ 

được chọn 01 ưu đãi có giá trị cao nhất để tham gia. 

Thời gian áp dụng: Từ 10/04/2022 đến hết 30/06/2022 

Địa điểm ưu đãi: Nhà hàng Propaganda Bistro 

 19-21 Hàn Thuyên, P. Bến Nghé, Q. 1, TP. HCM 

 (028) 3822 9048 |  https://www.propagandabistros.com/  

NHÀ HÀNG  

AU PARC SAIGON 

Giảm 10% trên hóa đơn khi thanh toán 

 

- Ưu đãi áp dụng khi thanh toán hóa đơn bằng Thẻ Sacombank 

- Ưu đãi không áp dụng cho rượu/bia và mua hàng đem đi, giao đi 

- Ưu đãi không quy đổi thành mặt và không áp dụng cùng lúc nhiều ưu đãi, nếu có các ưu đãi khác chủ thẻ 

được chọn 01 ưu đãi có giá trị cao nhất để tham gia. 

Thời gian áp dụng: Từ 10/04/2022 đến hết ngày 30/06/2022 

Địa điểm ưu đãi: Nhà hàng Au Parc Saigon 

 23 Hàn Thuyên, P. Bến Nghé, Q. 1, TP. HCM  (028) 3829 2772 |  https://auparcsaigon.com/ 

https://www.kobeteppanyaki.com.vn/
https://www.propagandabistros.com/
https://auparcsaigon.com/


 

 
 

TIKI NGON Giảm 50.000 VND cho đơn hàng TikiNGON từ 250.000 VND tại website www.tiki.vn và ứng dụng Tiki 

- Áp dụng cho đơn hàng TikiNGON có giá trị thanh toán từ 250.000 VND 

- Số lượt ưu đãi: 2,400 lượt 

- Thẻ áp dụng: Thẻ tín dụng quốc tế cá nhân Sacombank (Thẻ có 6 số đầu là: 356062, 356480,356481, 436438, 

423238, 455376, 466243, 472074, 472075, 486265, 512341, 526830, 552332) 

- Mỗi Thẻ được ưu đãi 01 lần/tuần trong thời gian chương trình (xác định “Thẻ” theo 6 số đầu và 4 chữ số cuối 

thẻ, ngày hết hạn thẻ) 

- Tại bước Thanh Toán Khách hàng chọn hình thức thanh toán bằng thẻ Sacombank để tham gia chương trình 

(giảm giá tự động) 

- Áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác và phương thức thanh toán bằng Tiki Xu 

- Không áp dụng đồng thời với chương trình Trả góp 0% 

- Giao dịch phải thỏa mãn điều kiện giao dịch thành công và không liên quan đến điều tra gian lận giả mạo.  

- Chương trình không áp dụng đối với các giao dịch hủy, giao dịch hoàn 100%. Trường hợp đổi/trả sản phẩm 

sau khi đã thanh toán thành công thì phần ưu đãi sẽ bị hủy và không được cấp lại. Thời gian hoàn tiền tùy 

theo quy định của Ngân hàng 

Thời gian áp dụng: Từ 06h00 – 23h59, 04/04/2022 – 30/06/2022, căn cứ theo giờ Việt Nam GMT+7 và theo hệ thống 

Tiki (Chương trình có thể kết thúc sớm khi hết lượt ưu đãi)  

Địa điểm ưu đãi: Website www.tiki.vn và ứng dụng Tiki  

SIÊU THỊ 

ĐIỆN MÁY CHỢ LỚN 

Giảm 500.000 VND cho đơn hàng từ 10.000.000 VND 

- Áp dụng giá trị hóa đơn thanh toán từ 10.000.000 VND (là số tiền sau khi trừ tất cả ưu đãi, khuyến mãi khác 

tại Điện Máy Chợ Lớn) và có số tiền thanh toán sau cùng bằng Thẻ qua máy POS phải từ 9.500.000 VND 

- Không áp dụng các dòng sản phẩm điện máy lớn dòng D, gia dụng loại C, D và hàng HDI loại KC, không áp 

dụng mua hàng Online 

- Thẻ áp dụng: Thẻ tín dụng quốc tế cá nhân Sacombank (Thẻ có 6 số đầu là: 356062, 356480,356481, 436438, 

423238, 455376, 466243, 472074, 472075, 486265, 512341, 526830, 552332) 

- Số lượt ưu đãi: 500 lượt 

- Mỗi chủ Thẻ được ưu đãi 01 lần trong thời gian chương trình (xác định “chủ Thẻ” theo CMND/CCCD/Passport) 

- Ưu đãi áp dụng đồng thời với các ưu đãi khác tại Siêu thị Điện Máy Chợ Lớn và chương trình Trả góp 0% 

http://www.tiki.vn/
http://www.tiki.vn/


 

 
 

- Giao dịch phải thỏa mãn điều kiện giao dịch thành công, không áp dụng ưu đãi đối với các giao dịch hủy, giao 

dịch hoàn một phần hoặc hoàn 100% 

Thời gian áp dụng: Từ 15/04/2022 đến hết 30/06/2022 (chương trình có thể kết thúc sớm khi đạt số lượt ưu đãi tối đa) 

Địa điểm ưu đãi: Siêu thị Điện Máy Chợ Lớn toàn quốc (chi tiết địa chỉ tại: https://dienmaycholon.vn/) 

TRUNG TÂM MUA SẮM 

NGUYỄN KIM 

Giảm 500.000 VND cho đơn hàng từ 10.000.000 VND 

- Sản phẩm áp dụng: Tất cả sản phẩm tại TTMS Nguyễn Kim có giá trị thanh toán từ 10.000.000 VND (là số 

tiền sau khi trừ tất cả ưu đãi, khuyến mãi khác tại Nguyễn Kim) và có số tiền thanh toán sau cùng bằng Thẻ 

qua máy POS phải từ 9.500.000 VND 

- Áp dụng cho Thẻ tín dụng quốc tế cá nhân Sacombank (Thẻ có 6 số đầu là: 356062, 356480,356481, 436438, 

423238, 455376, 466243, 472074, 472075, 486265, 512341, 526830, 552332) 

- Số lượt ưu đãi: 600 lượt. Mỗi Thẻ được ưu đãi 01 lần trong chương trình (xác định “Thẻ” theo 6 số đầu và 4 

chữ số cuối thẻ, ngày hết hạn thẻ) 

- Ưu đãi được áp dụng đồng thời với các ưu đãi khác tại TTMS Nguyễn Kim và chương trình Trả góp 0% 

- Giao dịch phải thỏa mãn điều kiện giao dịch thành công, không áp dụng ưu đãi đối với các giao dịch hủy, giao 

dịch hoàn một phần hoặc hoàn 100%. 

Thời gian áp dụng: Từ 10/04/2022 đến hết 30/06/2022 (chương trình có thể kết thúc sớm khi đạt số lượt ưu đãi tối đa) 

Địa điểm ưu đãi: TTMS Nguyễn Kim toàn quốc (chi tiết địa chỉ tại: https://www.nguyenkim.com/ ) 

TIKI PRO Giảm 500.000 VND cho đơn hàng TikiPRO từ 10.000.000 VND tại website www.tiki.vn và ứng dụng Tiki 

- Áp dụng cho đơn hàng TikiPRO có giá trị thanh toán từ 10.000.000 VND 

- Số lượt ưu đãi: 400 lượt 

- Thẻ áp dụng: Thẻ tín dụng quốc tế cá nhân Sacombank (Thẻ có 6 số đầu là: 356062, 356480,356481, 436438, 

423238, 455376, 466243, 472074, 472075, 486265, 512341, 526830, 552332) 

- Mỗi Thẻ được ưu đãi 01 lần/tháng trong thời gian chương trình (xác định “Thẻ” theo 6 số đầu và 4 chữ số cuối 

thẻ, ngày hết hạn thẻ) 

- Tại bước Thanh Toán Khách hàng chọn hình thức thanh toán bằng thẻ Sacombank để tham gia chương trình 

(giảm giá tự động) 

- Áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác và phương thức thanh toán bằng Tiki Xu 

- Không áp dụng đồng thời với chương trình Trả góp 0% 

https://dienmaycholon.vn/
https://www.nguyenkim.com/
http://www.tiki.vn/


 

 
 

- Giao dịch phải thỏa mãn điều kiện giao dịch thành công và không liên quan đến điều tra gian lận giả mạo. 

Không áp dụng cho các giao dịch hủy, giao dịch hoàn. Trường hợp đổi/trả sản phẩm sau khi thanh toán thành 

công, phần ưu đãi sẽ bị hủy và không được cấp lại. Thời gian hoàn tiền tùy theo quy định của Ngân hàng. 

Thời gian áp dụng: Từ 11h00 – 23h59, 10/04/2022 – 30/06/2022, căn cứ theo giờ Việt Nam GMT+7 và theo hệ thống 

Tiki (Chương trình có thể kết thúc sớm khi hết lượt ưu đãi)  

Địa điểm ưu đãi: Website www.tiki.vn và ứng dụng Tiki 
 

4. Điều kiện và một số định nghĩa: 

- Giao dịch thanh toán hợp lệ là giao dịch mua sắm hàng hóa, dịch vụ bằng phương thức thanh toán trực tuyến hoặc thanh toán QR hoặc thanh 

toán qua máy POS hoặc cổng thanh toán trực tuyến được quy định cụ thể ở mỗi địa điểm áp dụng ưu đãi (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. 

- Các giao dịch không được tính bao gồm giao dịch rút tiền mặt/ứng tiền mặt, giao dịch liên quan phí, lệ phí, 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, giao dịch thanh toán tự động, giao dịch được thực hiện bởi thẻ bị đóng trong thời gian khuyến mãi. 

- Giao dịch đủ điều kiện không được hủy trước thời gian hoàn tiền. 

- Đối với các chương trình ưu đãi hoàn tiền: Khách hàng thỏa điều kiện chương trình sẽ được hoàn tiền trực tiếp vào số tài khoản thẻ phát sinh 

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

- Khách hàng đủ điều kiện tham gia chương trình là khách hàng cá nhân và là chủ thẻ Sacombank và không vi phạm bất kỳ điều khoản nào của 

chương trình khuyến mại này hoặc bất kỳ điều khoản điều kiện sử dụng thẻ nào của sản phẩm Thẻ tín dụng Sacombank mà KH đang sử dụng, 

không có các hành vi giả mạo hoặc lạm dụng để hưởng chương trình khuyến mại (các hành vi giả mạo hoặc lạm dụng thể hiện thông qua việc 

KH không cung cấp được chứng từ hợp lệ khi Sacombank có yêu cầu). 

- 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) muộn 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 trả thưởng 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. 

http://www.tiki.vn/


 

 
 

- Sacombank có quyền từ chối trao thưởng hoặc ghi nợ lại tài khoản của chủ thẻ mà không cần báo trước hoặc yêu cầu chủ thẻ hoàn tiền trả 

thưởng mà Sacombank đã trả thưởng cho KH trong trường hợp Sacombank có đủ căn cứ chứng minh giải thưởng KH được nhận căn cứ trên 

giao dịch không hợp lệ, giao dịch nghi ngờ trục lợi, giao dịch chi tiêu các hàng hóa dịch vụ bị pháp luật cấm hoặc hạn chế, hoặc các giao dịch 

chi tiêu không phục vụ cho mục đích cá nhân.  

5. 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/  

6. Các quy định khác: 

- Sacombank chỉ chi thưởng đối với những tài khoản còn hoạt động tại thời điểm chi thưởng.  

- 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 trao 

giải thưởng.  

- 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 hoặc Sacombank không thể liên lạc để thông báo trao giải thưởng. 

- Sacombank được toàn quyền sử dụng hình ảnh, danh tính của khách hàng trong các hoạt động quảng bá của Sacombank. 

- Khách hàng 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). 

- Bằng việc tham gia chương trình này, khách hàng chấp nhận tất cả Điều khoản và Điều kiện của chương trình được liệt kê trong Thể lệ này. 

- Sau thời gian 30 ngày kể từ ngày kết thúc trao thưởng, Sacombank không tiếp nhận bất cứ khiếu nại nào của khách hàng.  

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

- Chương trình có thể kết thúc sớm hơn khi hết ngân sách. 
 

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, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 

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. 

https://khuyenmai.sacombank.com/
https://khuyenmai.sacombank.com/

