
 

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI THẺ SACOMBANK 

(*) Thời hạn Chương trình có thể kết thúc sớm khi đạt số lượt ưu đãi tối đa. 

ĐỊA ĐIỂM ƯU ĐÃI NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI LOẠI THẺ  THỜI HẠN (*) 

     

THẾ GIỚI DI ĐỘNG  

 https://thegioididong.com 

 

Hoàn tiền 500.000 VND cho hóa đơn mua sản phẩm Laptop từ 15.000.000 VND tại Website Thế Giới Di Động. 

▪ Ưu đãi dành cho Khách hàng là Chủ thẻ Sacombank thanh toán hóa đơn mua Laptop giá trị từ 15.000.000 VND trở 

lên tại https://thegioididong.com 

▪ Mỗi Khách hàng được ưu đãi 01 lần trong thời gian chương trình. Xác định "Khách hàng" theo số CMND/ CCCD/ 

Hộ chiếu. 

▪ Số lượt ưu đãi của chương trình: 200 lượt. 

▪ Ưu đãi áp dụng đồng thời với Chương trình Trả góp 0%, chương trình ưu đãi/khuyến mãi khác tại Thế Giới Di Động. 

▪ Sacombank hoàn tiền ưu đãi vào tài khoản Thẻ cho Khách hàng vào ngày 25 hàng tháng. 

Thẻ TDQT 

Cá nhân 

Từ 25/09 – 

31/12/2021 

    

ĐIỆN MÁY XANH 

 https://dienmayxanh.com 

 

Hoàn tiền 500.000 VND cho hóa đơn mua sản phẩm Laptop từ 15.000.000 VND tại Website Điện Máy Xanh. 
 

▪ Ưu đãi dành cho Khách hàng là Chủ thẻ Sacombank thanh toán hóa đơn mua Laptop giá trị từ 15.000.000 VND trở 

lên tại https://dienmayxanh.com  

▪ Mỗi Khách hàng được ưu đãi 01 lần trong thời gian chương trình. Xác định "Khách hàng" theo số CMND/ CCCD/ 

Hộ chiếu. 

▪ Số lượt ưu đãi của chương trình: 200 lượt. 

▪ Ưu đãi áp dụng đồng thời với Chương trình Trả góp 0%, chương trình ưu đãi/khuyến mãi khác tại Điện Máy Xanh. 

▪ Sacombank hoàn tiền ưu đãi vào tài khoản Thẻ cho Khách hàng vào ngày 25 hàng tháng. 

Thẻ TDQT 

Cá nhân 

Từ 25/09 – 

31/12/2021 

 

HNAM MOBILE 

  https://www.hnammobile.com/  

Hoàn tiền 500.000 VND cho hóa đơn từ 15.000.000 VND tại Website Hnam Mobile. 
 

▪ Ưu đãi dành cho Khách hàng là Chủ thẻ Sacombank thanh toán hóa đơn từ 15.000.000 VND có bao gồm sản phẩm 

Laptop, Máy tính bảng hoặc Combo PC + Màn hình tại https://www.hnammobile.com/  

▪ Mỗi Khách hàng được ưu đãi 01 lần/ tháng. Xác định "Khách hàng" theo số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu. 

▪ Số lượt ưu đãi của chương trình: 280 lượt. 

▪ Ưu đãi áp dụng đồng thời với Chương trình Trả góp 0%, nhưng không áp dụng chung với bất kỳ chương trình Khuyến 

Mại Thẻ Sacombank/ Chương trình Ưu đãi Thẻ Sacombank tại Hnam Mobile nào khác do Sacombank thực hiện 

được áp dụng cùng thời điểm. 

▪ Sacombank hoàn tiền ưu đãi vào tài khoản Thẻ cho Khách hàng vào ngày 25 hàng tháng. 

Thẻ TDQT 

Cá nhân 

Từ 01/10 – 

31/12/2021 

https://thegioididong.com/
https://thegioididong.com/
https://dienmayxanh.com/
https://dienmayxanh.com/
https://www.hnammobile.com/
https://www.hnammobile.com/


    

CELLPHONES 

 https://cellphones.com.vn 

Giảm 500.000 VND cho hóa đơn mua sản phẩm Laptop từ 20.000.000 VND tại Website Cellphones. 
 

▪ Ưu đãi dành cho Khách hàng là Chủ thẻ Sacombank thanh toán hóa đơn mua Laptop giá trị từ 20.000.000 VND trở 

lên tại https://cellphones.com.vn 

▪ Mỗi Khách hàng được ưu đãi 01 lần trong thời gian chương trình. Xác định "Khách hàng" theo số CMND/ CCCD/ 

Hộ chiếu. 

▪ Số lượt ưu đãi của chương trình: 400 lượt. 

▪ Ưu đãi áp dụng đồng thời với Chương trình Trả góp 0%, chương trình ưu đãi/ khuyến mãi khác tại Cellphones. 

Thẻ TDQT 

Cá nhân 

Từ 01/10 – 

31/12/2021 

    

VI TÍNH PHONG VŨ 

  https://phongvu.vn/  

Hoàn tiền 500.000 VND cho hóa đơn từ 15.000.000 VND tại Website Vi Tính Phong Vũ. 
 

▪ Ưu đãi dành cho Khách hàng là Chủ thẻ Sacombank thanh toán hóa đơn từ 15.000.000 VND có bao gồm sản phẩm 

Laptop, Máy tính bảng hoặc Máy vi tinh (gồm PC + Màn hình) tại https://phongvu.vn/  

▪ Mỗi Khách hàng được ưu đãi 01 lần/ tháng.  Xác định "Khách hàng" theo số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu. 

▪ Số lượt ưu đãi của chương trình: 200 lượt. 

▪ Ưu đãi áp dụng đồng thời với Chương trình Trả góp 0%, nhưng không áp dụng chung với bất kỳ chương trình 

Khuyến Mại Thẻ Sacombank/ Chương trình Ưu đãi Thẻ Sacombank nào khác  tại Vi Tính Phong Vũ do Sacombank 

thực hiện được áp dụng cùng thời điểm. 

▪ Sacombank hoàn tiền ưu đãi vào tài khoản Thẻ cho Khách hàng vào ngày 25 hàng tháng. 

Thẻ TDQT 

Cá nhân 

Từ 10/10 – 

31/12/2021 

    

FPTShop  

 https://fptshop.com.vn/   

Giảm 500.000 VND cho hóa đơn từ 15.000.000 VND tại Website FPTShop. 
 

▪ Ưu đãi dành cho Khách hàng là Chủ thẻ Sacombank thanh toán hóa đơn từ 15.000.000 VND có sản phẩm Laptop 

(trừ sản phẩm Macbook) hoặc combo PC + Màn hình tại https://fptshop.com.vn/  

▪ Mỗi Khách hàng được ưu đãi 01 lần trong thời gian chương trình.  Xác định "Khách hàng" theo số Thẻ (6 số đầu và 

4 số cuối thẻ) và số điện thoại. 

▪ Số lượt ưu đãi của chương trình: 400 lượt. 

▪ Ưu đãi áp dụng đồng thời với Chương trình Trả góp 0%, nhưng không áp dụng chung với bất kỳ chương trình 

Khuyến Mại Thẻ Sacombank/ Chương trình Ưu đãi Thẻ Sacombank nào khác tại FPTShop do Sacombank thực 

hiện được áp dụng cùng thời điểm. 

Thẻ TDQT 

Cá nhân 

Từ 01/10 – 

31/12/2021 

    

LOSHIP 

 Ứng dụng Loship 

Giảm 40.000 VND cho hóa đơn từ 100.000 VND trở lên 

▪ Nhập mã LOSACOM40 để hưởng ưu đãi 

▪ Mỗi Khách hàng được ưu đãi 05 lần trong thời gian chương trình ((xác định “khách hàng” dựa trên Tài khoản đăng 

ký tại ứng dụng Loship và ứng dụng Sacombank Pay)  

Thanh toán 100% giá trị hóa đơn tham gia chương trình bằng thẻ TDQT Sacombank qua ứng dụng Loship hoặc ứng 

dụng Sacombank Pay. 

Thẻ TDQT 

Cá nhân 

Từ 01/10 – 

31/12/2021 

https://cellphones.com.vn/
https://cellphones.com.vn/
https://phongvu.vn/
https://phongvu.vn/
https://fptshop.com.vn/
https://fptshop.com.vn/


    

VINAMILK 

 https://giacmosuaviet.com.vn/ 

Hoàn 100.000 VND cho hóa đơn từ 500.000 VND khi thanh toán QRCode qua ứng dụng Sacombank Pay bằng thẻ tín 

dụng quốc tế Sacombank tại www.giacmosuaviet.com.vn . 

▪ Áp dụng tất cả sản phẩm tại www.giacmosuaviet.com.vn (trừ sản phẩm cho trẻ dưới 02 tuổi và sản phẩm bị cấm 

quảng cáo, khuyến mại theo quy định của pháp luật). 

▪ Không áp dụng cho giao dịch thanh toán từ nguồn tiền Tài khoản Ví; 

▪ Mỗi Chủ thẻ Sacombank được ưu đãi 01 lần/ tháng (không bao gồm Chủ thẻ phụ). Xác định Chủ thẻ theo số CMND/ 

CCCD/ Hộ chiếu, trường hợp Chủ thẻ sở hữu nhiều thẻ ưu đãi sẽ áp dụng cho 01 giao dịch hợp lệ đầu tiên. 

▪ Áp dụng cho 1,000 lượt giao dịch hợp lệ đầu tiên. 

▪ Chủ thẻ được tham gia đồng thời các chương trình ưu đãi khác hiện có của Vinamilk (nếu có); 

▪ Sacombank hoàn tiền ưu đãi vào tài khoản Thẻ của khách hàng vào ngày 25 hàng tháng. 

Thẻ TDQT 

Cá nhân 

Thứ 3 & thứ 5, 

Từ 28/09 – 

30/12/2021 

    

NUTIFOOD 

  https://nutifoodshop.com/  

Hoàn 100.000 VND cho hóa đơn từ 500.000 VND khi thanh toán tại https://nutifoodshop.com/  

▪ Áp dụng tất cả sản phẩm tại https://nutifoodshop.com/  (trừ sản phẩm cho trẻ dưới 02 tuổi và sản phẩm bị cấm 

quảng cáo, khuyến mại theo quy định của pháp luật). 

▪ Mỗi Chủ thẻ Sacombank được ưu đãi 01 lần/ tháng (không bao gồm chủ thẻ phụ). Xác định Chủ thẻ theo số CMND/ 

CCCD/ Hộ chiếu, ttrường hợp Chủ thẻ sở hữu nhiều thẻ ưu đãi sẽ áp dụng cho 01 giao dịch hợp lệ đầu tiên. 

▪ Áp dụng cho 1,000 lượt giao dịch hợp lệ đầu tiên. 

▪ Chủ thẻ quốc tế Sacombank khi tham gia Chương trình này được tham gia đồng thời các chương trình ưu đãi khác 

hiện có của Nutifood (nếu có); 

▪ Sacombank hoàn tiền ưu đãi vào tài khoản Thẻ của khách hàng vào ngày 25 hàng tháng. 

Thẻ TDQT 

Cá nhân 

Từ 25/09 – 

31/12/2021 

    

TIKI 

 www.tiki.vn; 

 Ứng  dụng Tiki 

❖ Ưu đãi 1: Giảm 50.000 VND cho đơn hàng có giá trị thanh toán từ 500.000 VND tại Tiki.  

- Thời gian: Từ 09h00 – 23h59 mỗi Thứ 4, 5, 6, từ ngày 01/10/2021 – 30/11/2021 (trừ ngày 11/11/2021). 

- Số lượt ưu đãi: 55 lượt/ngày. 

❖ Ưu đãi 2: Giảm 150.000 VND cho đơn hàng có giá trị thanh toán từ 1.000.000 VND tại Tiki. 

- Thời gian: Từ 09h00 – 23h59 ngày 10/10/2021 và 11/11/2021. 

- Số lượt ưu đãi: 100 lượt/ngày. 

▪ Mỗi Thẻ (dựa trên mã BIN, 4 chữ số cuối thẻ, ngày hết hạn thẻ) được hưởng ưu đãi 01 lần/ tháng/ trong thời gian 

chương trình và được hưởng cả 02 ưu đãi nếu diễn ra trong cùng một tuần. 

▪ Chủ thẻ chọn hình thức thanh toán bằng thẻ Sacombank để tham gia chương trình (giảm giá tự động). 

▪ Áp dụng cho tất cả sản phẩm tại Tiki (trừ sữa cho trẻ dưới 24 tháng, rượu có cồn từ 15 độ và các sản phẩm Dịch 

vụ số..). 

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

▪ Trường hợp khách hàng trả/đổi sản phẩm sau khi thanh toán thành công thì phần khuyến mãi sẽ bị hủy và không 

được cấp lại, thời gian hoàn tiền tùy theo quy định của Ngân hàng. 

▪ Giao dịch phải thỏa mãn điều kiện giao dịch thành công, không áp dụng đối với các giao dịch hủy, giao dịch hoàn 

100% và không áp dụng đồng thời với chương trình Trả góp. 

Thẻ TDQT 

Cá nhân 

09h00 – 23h59*; 

Từ 01/10 – 

30/11/2021 

(*) Theo giờ Việt 

Nam GMT+7 và hệ 

thống TIKI 

https://giacmosuaviet.com.vn/
http://www.giacmosuaviet.com.vn/
http://www.giacmosuaviet.com.vn/
https://nutifoodshop.com/
https://nutifoodshop.com/
https://nutifoodshop.com/
http://www.tiki.vn/


(*) Thời hạn Chương trình có thể kết thúc sớm khi đạt số lượt ưu đãi tối đa. 

    

SHOPEE   

 www.shopee.vn; 

 Ứng dụng Shopee 

Giảm 150.000 VND cho đơn hàng có giá trị thanh toán từ 1.000.000 VND tại Shopee. 
 

▪ Số lượt ưu đãi: 100 lượt/ ngày. 

▪ Mỗi Thẻ được ưu đãi 01 lần/ chương trình (Xác định Thẻ theo 6 số đầu – 4 số cuối và ngày hết hạn). 

▪ Ưu đãi cho tất cả sản phẩm (trừ sim điện thoại, thẻ cào, E-voucher, đơn hàng người bán tự vận chuyển). 

▪ Tại bước thanh toán, Khách hàng chọn hình thức thanh toán bằng Thẻ Sacombank, khoản ưu đãi 300.000 VND (nếu 

được áp dụng) sẽ tự động hiển thị trước khi Chủ Thẻ thực hiện lệnh thanh toán. 

▪ Không áp dụng đồng thời với chương trình ưu đãi, mã ưu đãi khác tại Shopee và giao dịch hủy, giao dịch hoàn 100%; 

Ưu Đãi không được cấp lại nếu đơn hàng bị hủy hoặc đổi trả vì bất cứ lý do gì. 

Thẻ TDQT 

Cá nhân 

 

11h00 – 23h59*  

Chủ nhật và 11/11, 

Từ 25/09 – 

31/12/2021 

(*) Theo giờ Việt 

Nam GMT+7 và hệ 

thống Shopee 

    

G-KITCHEN   

   https://www.gkitchen.com/ ; 

 Ứng dụng G-Kitchen 

Hoàn 20% (tối đa 200.000 VND) cho giá trị đơn từ 400.000 VND trở lên 

▪ Mỗi Khách hàng được ưu đãi 02 lần/ tháng (nếu Khách hàng sở hữu nhiều Thẻ, ưu đãi áp dụng cho 01 giao dịch 

hợp lệ đầu tiên).  Xác định "Khách hàng" theo số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu. 

▪ Áp dụng giao hàng theo chính sách tại G-KITCHEN. 

▪ Chương trình có thể kết thúc sớm khi đạt 500 lượt ưu đãi. 

▪ Sacombank hoàn tiền ưu đãi vào tài khoản Thẻ cho Khách hàng vào ngày 25 hàng tháng. 

Thẻ TDQT 

Cá nhân 

Thứ 6, thứ 7 & Chủ 

nhật  

Từ 01/10 – 

31/12/2021 

     

TRAVELOKA 

  www.traveloka.com/vi-vn/;  

 Ứng  dụng Traveloka 

Dịch vụ áp dụng Số lượng ưu đãi Chi tiết ưu đãi 

Xét nghiệm nhanh Covid’19 và 

dịch vụ Taxi tại TP.HCM 
100 mã/tháng 

Tặng mã khuyến mãi SACOMSAFE1 tương đương giảm 80.000 

VND khi đặt xét nghiệm nhanh Covid’19 và dịch vụ Taxi tại 

TP.HCM từ 300.000 VND trở lên. 

Xét nghiệm RT- PCR Covid’19 100 mã/tháng 

Tặng mã khuyến mãi SACOMSAFE2 tương đương giảm 200.000 

VND khi đặt xét nghiệm RT-PCR Covid’19 từ 1.000.000 VND trở 

lên. 

▪ Ưu đãi từ chương trình áp dụng đồng thời chương trình ưu đãi khác 

▪ 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 “SACOMSAFE1”; một (01) lần cho Mã Ưu Đãi “SACOMSAFE2”. 

▪ Ưu đãi không được cấp lại nếu giao dịch bị hủy do người mua 

▪ Ưu đãi chỉ áp dụng khi thanh toán bằng VND 

▪ Mã Ưu đãi không có giá trị quy đổi thành tiền mặt. 

Thẻ TDQT 

Cá nhân 

Từ 01/10 – 

31/12/2021 

http://www.shopee.vn/
https://www.gkitchen.com/
http://www.traveloka.com/vi-vn/

