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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI 

QUÉT QR – THANH TOÁN THẢ GA 
 

1. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: các điểm giao dịch của Sacombank trên toàn quốc 

2. Hình thức khuyến mại: tặng tiền 

3. Thời gian khuyến mại: từ ngày 22/08/2022 đến hết 22/10/2022 

4. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại: thanh toán bằng mã VietQR. 

5. Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: tiền mặt 

6. Đối tượng được hưởng khuyến mại:  

- Tất cả khách hàng cá nhân thỏa điều kiện. 

- Cán bộ nhân viên Sacombank và các công ty thành viên được tham gia chương trình. 

7. Cơ cấu giải thưởng:   

STT Hạng mục Số lượng Đơn giá Thành tiền (VNĐ) 

1 
Tặng tiền khách hàng 

4.000  100.000 400.000.000 

2 3 7.900.000 23.700.000 

Tổng cộng 423.700.000 

8. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: 423.700.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm 

hai mươi ba triệu bảy trăm ngàn đồng chẵn) 

9. Nội dung chi tiết chương trình khuyến mại: 

- Tặng 100.000 đồng/khách hàng dành cho 4.000 khách hàng đầu tiên mở tài khoản thanh 

toán mới trên Sacombank Pay, có giao dịch nhận tiền bằng mã VietQR (tổng số tiền tối 

thiểu 200.000 đồng). 

- Tặng 7.900.000 đồng/khách hàng dành cho 3 khách hàng đầu tiên mở tài khoản thanh toán 

mới trên Sacombank Pay có tổng giá trị các giao dịch nhận tiền bằng mã VietQR nhiều 

nhất chương trình (tổng số tiền tối thiểu 30 triệu đồng). 

10. 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/  

11. Quy định về trao nhận giải thưởng:  

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

https://khuyenmai.sacombank.com/   

- Danh sách khách hàng nhận thưởng sẽ được đăng tải tại website 

https://khuyenmai.sacombank.com/  chậm nhất 30 ngày làm việc sau khi kết thúc chương trình 

- Hình thức và thời gian nhận thưởng: Hoàn tiền vào Tài khoản thanh toán/Thẻ/ Tài khoản 

Sacombank Pay khi khách hàng thực hiện giao dịch thỏa điều kiện chậm nhất 30 ngày làm 

việc kể từ khi kết thúc chương trình. 

https://khuyenmai.sacombank.com/
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12. Các quy định khác: 

- Sacombank chỉ ưu đãi đối với những tài khoản thanh toán còn hoạt động tại thời điểm diễn 

ra chương trình khuyến mãi; không áp dụng đối với trường hợp tài khoản đã thanh lý trước 

và trong thời điểm chương trình diễn ra. 

- Sacombank là người quyết định cuối cùng trong việc xét duyệt giao dịch hợp lệ và thực hiện 

các thủ tục trao 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. 

- 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. 

- Sau thời gian 45 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình, 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 khi đạt ngân sách tối đa. 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. 

Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại, khách hàng liên hệ theo địa chỉ sau để 

được giải đáp: 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín 

266 -268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 1800 5858 88, 1900 5555 88 

 

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 


