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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI 

“SACOMBANK VISA LUÔN CÙNG BẠN MỖI NGÀY” 
 

1. Thời gian triển khai: Từ ngày 1/11/2021 đến hết ngày 29/12/2021 

2. Địa bàn khuyến mãi: Toàn quốc 

3. Đối tượng:  

- Tất cả chủ thẻ Sacombank Visa. 

- Không bao gồm thẻ doanh nghiệp và tài khoản Sacombank Pay. 

4. Nội dung và cơ cấu giải thưởng: 
 

4.1. Ưu đãi tại Tiki 

- Nội dung: giảm 30.000 đồng khi mua hàng trên ứng dụng Tiki và website của Tiki (Tiki 

app & website Tiki) cho hóa đơn từ 150.000 đồng. 

- Điều kiện:  

+ Áp dụng từ thứ 2 đến thứ 6 

+ Mỗi tài khoản sử dụng tối đa 1 code/tuần, 12 code/toàn bộ chương trình. 

+ Áp dụng tối đa 85 lượt ưu đãi/ngày. 

+ Chương trình áp dụng cho tất cả các sản phẩm trên ứng dụng Tiki app và website 

Tiki, ngoại trừ Phiếu quà tặng, Dịch vụ Tiện ích (thẻ cào điện thoại, thẻ game,...), tã, 

bỉm, sữa, thực phẩm ăn dặm, bia, mì gói, dầu ăn. 

+ Chương trình này áp dụng đồng thời với phương thức thanh toán bằng Tiki xu. 

+ Chương Trình không áp dụng cùng lúc với các chương trình khuyến mãi nhập mã 

giảm giá khác và chương trình trả góp. 
 

4.2. Ưu đãi tại Grab 

- Nội dung: giảm 20.000 đồng khi thanh toán qua thẻ Sacombank Visa cho hóa đơn từ 

50.000 đồng. 

- Điều kiện:  

+ Áp dụng từ thứ 2 đến thứ 6 

+ Áp dụng cho Grab Express và GrabFood 

+ Mỗi tài khoản sử dụng tối đa 2 code/ tuần, 12 code/toàn bộ chương trình. Áp dụng tối 

đa 222 lượt ưu đãi/ngày. 

+ Nhập mã code: STBVISA 

+ Chương trình được áp dụng tại các tỉnh thành mà GrabFood, Grab Express hoạt 

động. Cụ thể là: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Huế, Hội An, Đồng Nai, 

Bình Dương, Cần Thơ, Vũng Tàu, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nha Trang, Đà Lạt, Buôn 

Ma Thuột, Phan Thiết. 
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+ Không được áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác 

5. Điều kiện và một số định nghĩa: 

- 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. 
 

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/  
 

7. Các quy định khác: 

- Sacombank chỉ áp dụng ưu đãi đối với những tài khoản còn hoạt động tại thời điểm ưu 

đãi. 

- 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. 

- 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. 

- 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 các Điều khoản và 

Điều kiện của chương trình được liệt kê trong Thể lệ này. 

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

chương trình. 

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 / +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 

https://khuyenmai.sacombank.com/

