
 
 

 

 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI TRIỂN KHAI DỊCH VỤ TAP TO PHONE 
 

1. Thời gian chương trình: Từ ngày 15/08/2022 đến hết ngày 31/10/2022 

2. Áp dụng: Cho các đơn vị đăng ký mới và sử dụng Tap to Phone trong thời gian diễn ra chương 

trình  

3. Nội dung chương trình: 

Tên Chương 

trình 
Nội dung ưu đãi Cách thức thực hiện 

Ngân sách 

Sacombank 

tài trợ 

Chương Trình 

1- dành cho 

Doanh nghiệp 

lớn  

(*) 

✓ Nội dung: tặng điện thoại Samsung A33 

(5G) cho Top 05 đơn vị Tap to phone có 

doanh số giao dịch nhiều nhất mỗi tháng. 

✓ Điều kiện: đơn vị đat doanh số tối thiểu 

500 triệu/1 tháng.  

✓ Số lượng: 5 điện thoại/tháng. 

Sacombank thực 

hiện việc đánh giá 

và trao thưởng điện 

thoại cho đơn vị vào 

ngày 25 hàng 

tháng.  

 105.000.000 

Đồng 

 

Chương trình 2- 

dành cho 

Doanh nghiệp 

lớn 

(*) 

✓ Nội dung: hoàn phí khi đạt doanh số/ 

tháng :  

- Doanh số 1 tỷ đồng - hoàn 0.1%  

- Doanh số 1.5 tỷ đồng - hoàn 0.2% 

- Doanh số 2 đồng tỷ - hoàn 0.3% 

- Doanh số 4 tỷ đồng - hoàn 0.4% 

✓ Điều kiện:  

- Top 5 đơn vị có doanh số cao nhất 

- Số tiền hoàn tối đa: 50 triệu/ tháng 

Sacombank thực 

hiện đánh giá và 

hoàn phí cho đơn vị 

vào ngày 25 hàng 

tháng. 

750.000.000 

Đồng 

Chương Trình 

3- dành cho 

doanh nghiệp 

vừa và nhỏ 

✓ Nội dung: trao giải thưởng cho đơn vị có 

số lượng giao dịch nhiều nhất.  

✓ Điều kiện: tính theo số lượng giao dịch 

Tap to phone trong từng tháng. Tối thiểu 

50 giao dịch/ tháng (Chỉ tính giao dịch lớn 

hơn 50.000 đồng). 

✓ Cơ cấu giải: trao 3 giải/tháng  

- Giải nhất: 15 triệu. 

- Giải nhì: 10 triệu. 

- Giải ba: 05 triệu. 

Sacombank thực 

hiện thống kê và 

trao giải vào ngày 

25 hàng tháng.cho 

đơn vị đủ điều kiện. 

90.000.000 

Đồng 



 
 

 

 

(*) Phân loại doanh nghiệp áp dụng chương trình  

- Doanh nghiệp vừa và nhỏ: là doanh nghiệp có doanh số thẻ dưới 4 tỷ/tháng (tiêu chuẩn tổ 

chức thẻ). 

- Doanh nghiệp lớn : là doanh nghiệp có doanh số thẻ trên 04 tỷ /tháng (tiêu chuẩn tổ chức thẻ). 

4. Tổng giá trị giải thưởng: 945.000.000 VND (Chín trăm bốn mươi lăm triệu đồng) 

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 đơn vị thỏa điều kiện nhận ưu đãi tại website 

https://khuyenmai.sacombank.com/ 

6. 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 được sử dụng hình ảnh, tên và địa chỉ của khách hàng trúng thưởng nhằm 

mục đích quảng cáo mà không phải trả thêm một khoản tiền chi phí nào trong trường hợp 

khách hàng đồng ý. 

- Sau khi kết thúc chương trình khuyến mại, Sacombank có trách nhiệm báo cáo kết quả 

thực hiện chương trình khuyến mại trên theo đúng quy định của pháp luật về thời hạn báo 

cáo, hồ sơ báo cáo và các giấy tờ kèm theo. 

- 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. 

- 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. 

- Đối với những giải thưởng không có người trúng thưởng, Sacombank có trách nhiệm trích 

nộp 50% giá trị của giải thưởng đã công bố vào ngân sách nhà nước theo quy định tại 

khoản 4 Điều 96 Luật Thương mại. 

- 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. 

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

được giải đáp: 

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


 
 

 

 

Dịch vụ khách hàng Sacombank 24/7: 1800 5858 88 / +84 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 

 


