
 

 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI 

“MỞ THẺ LIỀN TAY, TRIỆU DEAL MAY MẮN” 
 

1. Thời gian triển khai: Từ ngày 01/06/2021 đến hết ngày 31/08/2021. 

2. Địa bàn khuyến mãi: Toàn quốc. 

3. Khách hàng áp dụng: Khách hàng mới mở và kích hoạt thẻ tín dụng cá nhân Sacombank (KH). 

Bao gồm CBNV 

4. Thẻ áp dụng: Thẻ tín dụng cá nhân Sacombank không áp dụng thẻ liên kết, thẻ tín dụng phụ 

và thẻ tín dụng doanh nghiệp. 

5. Cơ cấu giải thưởng: 

Giải thưởng Quà tặng  Số giải 
Hình thức 

tham gia 

Giải khuyến khích Hoàn tiền 50.000 đồng  25,000 

Quay số 

trực tuyến 

(quay số 

online) 

Giải ba Hoàn tiền 100.000 đồng 6,000 

Giải nhì Hoàn tiền 200.000 đồng 1,000 

Giải nhất 
01 Chỉ vàng 24K (vàng ép vỉ thần tài 

SBJ) 
9 

Giải đặc biệt Xe máy Vespa Sprint 150 Racing Sixties 3 
Quay số 

trực tiếp 

6. Nội dung chương trình:  

- KH mở mới và kích hoạt thẻ thành công:  

+ Nhận 01 mã dự thưởng tham gia quay số giải đặc biệt tại từng đợt quay số trực tiếp. 

+ Hạng thẻ chuẩn, vàng: nhận 5 lượt quay số online/thẻ 

+ Hạng thẻ Platinum trở lên: nhận 10 lượt quay số online/ thẻ 

- Tích lũy lượt quay số online khi phát sinh giao dịch thanh toán (GDTT) từ 300.000 đồng 

trong vòng 60 ngày đầu tính từ thời gian phát hành thẻ, cụ thể:  

+ Từ ngày 0 đến ngày thứ 30: 2 lượt/GD. 

+ Từ ngày thứ 31 đến ngày thứ 60: 1 lượt/GD 

+ Mỗi khách hàng: 100 lượt quay online 

7. Điều kiện và quy định tham gia chương trình: 

7.1. Quy định tham gia chương trình:  

a. Quay số trực tiếp  

- Mã dự thưởng được cấp ngẫu nhiên sau khi KH mở thẻ và kích hoạt thành công. 

Mỗi đợt quay trực tiếp cụ thể:  

 



 

 

Đợt 
Thời gian mở mới và kích hoạt 

thẻ thành công  

Thời gian mã dự 

thưởng được cấp 
Thời gian quay số 

1 01/06/2021- 30/06/2021  
05/07/2021 

19/08/2021 

2 

01/07/2021 – 04/7/2021 

05/07/2021 -31/07/2021 T+1, từ 06/07/2021 

đến ngày 01/09/2021 

T: thời gian mở 

mới,kích hoạt/giao dịch 

thành công 

 

3 01/08/2021- 31/08/2021 16/09/2021 

- KH nhận tin nhắn thông báo mã dự thưởng từ đầu số của Sacombank – hiển thị 

tên: SACOMBANK: 

“Chuc mung Quy khach thoa dieu kien CT MO THE LIEN TAY, TRIEU DEAL MAY MAN 

co hoi so huu xe may Vespa sanh dieu. Ma du thuong: 21060100001. LH 1900555588” 

Trong đó: 21060100001: mã dự thưởng tham gia quay số trực tiếp tương ứng.  

b. Quay số trực tuyến: Những giao dịch/kích hoạt thành công, thỏa điều kiện:  

Thời gian mở thẻ, kích hoạt/ giao dịch Thời gian quay số online 

01/06/2021 – 31/08/2021 05/07/2021-15/09/2021 

- Khách hàng nhận được lượt quay số thông báo qua tin nhắn (từ đầu số Sacombank) – hiển 

thị tên: SACOMBANK đến số điện thoại di động KH đăng ký hệ thống thẻ Sacombank 

- Thời gian cấp lượt quay số: KH sẽ được cấp lượt quay số cụ thể như sau: 

 

Loại SMS 
Thời gian mở thẻ kích 

hoạt/giao dịch 
Thời gian gửi SMS Nội dung 

Gửi lần 

đầu tiên 

Từ ngày 01/06 đến 

04/07/2021 

Ngày 05/07/2021 Chuc mung Quy khach co xx luot 

quay so online CT MO THE LIEN 

TAY, TRIEU DEAL MAY MAN Truy 

cap: khuyenmai.sacombank.com 

hoac Sacombank Pay de tham 

gia.LH 1900555588  

(Trong đó: xx là số lượt quay số 

online) 

Từ ngày 05/07 đến 

31/08/2021 

Từ ngày 06/07/2021 đến 

01/09/2021 (T+1) 

Trong đó: T là ngày giao 

dịch 

Gửi mỗi 

ngày sau 

tin nhắn 

đầu tiên 

Từ ngày 01/06 đến 

31/08/2021 

Từ ngày 06/07/2021, sau 

đó (X+1) 

Trong đó: X là ngày gửi 

SMS lần trước 

Quy khach co xxx luot quay so 

ngay dd/mm CT MO THE LIEN 

TAY, TRIEU DEAL MAY MAN. Truy 

cap ngay: 

khuyenmai.sacombank.com hoac 

Sacombank Pay de tham gia. 



 

 

 

7.2. Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng: 

- Đối với quay số trực tiếp:  

Mã dự thưởng được cấp sau khi KH mở thẻ và kích hoạt thành công: là 1 dãy số gồm 11 

chữ số, theo dạng yymmddxxxxx, trong đó: 

+ yymmdd: ngày kích hoạt thẻ;  

+ xxxxx: là số thứ tự theo thời gian kích hoạt thẻ thành công trong ngày từ 00001 đến 

99999 

- Đối với quay số online:  

+ Khách hàng sử dụng lượt quay số tham gia chương trình “Mở thẻ liền tay, Triệu deal 

may mắn” để có cơ hội trúng các giải thưởng có giá trị. Số lượng cụ thể như sau: 

 

STT Giải thưởng khách hàng nhận được Số lượng giải thưởng phát hành 

1 Hoàn tiền 50.000 đồng 25.000 

2 Hoàn tiền 100.000 đồng 6.000 

3 Hoàn tiền 200.000 đồng 1.000 

4 01 Chỉ vàng 24K 9 

8 CHÚC BẠN MAY MẮN LẦN SAU 
Phát hành ngẫu nhiên, không 

giới hạn số lượng phát hành 

+ Số lượng bằng chứng xác định trúng thưởng: Không giới hạn số lượng bằng chứng xác 

định trúng thưởng. 

7.3. Một số quy định chương trình 

- KH mới là KH chưa mở thẻ tín dụng và đã thanh lý toàn bộ thẻ tín dụng tại Sacombank 

trong vòng 6 tháng.  

- Giao dịch thanh toán hợp lệ để xét thưởng là giao dịch chi tiêu thanh toán bằng thẻ tín 

dụng quốc tế Sacombank cho các giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ hợp pháp qua POS 

và Internet tại các đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT) được ghi nhận và hạch toán trên hệ 

thống Sacombank, không phải là giao dịch rút tiền mặt/ứng tiền mặt, giao dịch liên 

quan phí, lệ phí. 

- Các giao dịch không được tính bao gồm giao dịch rút tiền mặt/ứng tiền mặt, giao dịch 

liên quan phí, lệ phí, hóa đơn, 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 

ủy thác thanh toán, giao dịch được thực hiện bởi thẻ bị đóng trong thời gian khuyến 

mãi; 

- Giao dịch nạp tiền điện thoại vẫn được tính là giao dịch thanh toán hợp lệ. 

- Thời gian giao dịch hợp lệ là thời gian giao dịch phải nằm trong thời gian khuyến mãi 



 

 

của chương trình 

- Giao dịch tham gia chương trình không được phép hủy trong vòng 30 ngày kể từ ngày 

kết thúc chương trình. Trong trường hợp lượt quay số được trúng thưởng mà giao dịch 

đó bị hủy, Sacombank sẽ thực hiện ghi nợ lại toàn bộ giá trị giải thưởng khách hàng đã 

nhận.  

- Giao dịch đã được hệ thống Sacombank xử lý (được hiểu là giao dịch được bút toán, 

lên sao kê tài khoản hoặc giao dịch đang chờ cập nhật sao kê) tại thời điểm 

Sacombank xét thưởng. 

- Toàn bộ giao dịch của thẻ phụ sẽ được cộng dồn cho chủ thẻ chính. 

- Giao dịch thanh toán online hay giao dịch thanh toán trực tuyến là dịch vụ trung gian để 

thanh toán hàng hóa hay dịch vụ trên các website bán hàng cho phép thanh toán trực 

tuyến và có kết nối với các cổng thanh toán thương mại điện tử, được ghi nhận trên hệ 

thống Sacombank là giao dịch  ECOM (E-commerce – phương thức thanh toán trực 

tuyến người mua (chủ thẻ ghi nợ/thẻ tín dụng) thực hiện nhập các thông tin trên thẻ: số 

thẻ, ngày hết hạn, CV2/CVV trên website thương mại điện tử để thực hiên thanh toán), 

không phải là giao dịch MOTO (Mail Order Telephone Order - phương thức thanh toán 

mà người mua (chủ thẻ ghi nợ / tín dụng quốc tế) phải cung cấp cho người bán 

(ĐVCNT) thông tin chi tiết về tại khoản thẻ: số thẻ, ngày hết hạn thẻ qua kênh thư tín 

(Email) hoặc qua kênh điện thoại (Telephone). Bằng các thông tin mà chủ thẻ cung 

cấp, ĐVCNT sẽ thực hiện thanh toán giao dịch mà không cần có mặt chủ thẻ.)  

- Loại hình giao dịch hiển thị trên hệ thống của Sacombank được xác định tùy thuộc vào 

loại hình giao dịch mà ĐVCNT cài đặt, Sacombank sẽ không chịu trách nhiệm trong 

trường hợp ĐVNCT cài đặt bị lỗi/bị sai. 

- Chương trình khuyến mãi không áp dụng cho các giao dịch chi tiêu giao dịch mua bán 

chứng khoán, ngoại tệ, tiền ảo, ... các giao dịch tại các đơn vị chấp nhận thẻ được cài 

đặt mã danh mục (MCC: 4814, 6211, 5094, 5944, 6011, 6012). Mã danh mục chi tiêu 

hiển thị trên hệ thống của Sacombank được xác định tùy thuộc vào mã danh mục 

(MCC) Ngân hàng chấp nhận cài đặt với tổ chức thẻ (TCT), Sacombank sẽ không chịu 

trách nhiệm trong trường hợp MCC đăng ký với TCT bị lỗi hoặc trong trường hợp TCT 

và/ hoặc ngân hàng của bên bán hàng thay đổi mã danh mục (MCC).  

- 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) 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. 



 

 

- Đối với giao dịch trả góp, lượt quay số được tính trên số tiền giao dịch ban đầu (tổng số 

tiền trả góp cho tất cả các tháng), không tính trên số tiền phát sinh hàng tháng.  

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

chương trình khuyến mãi; không áp dụng đối với trường hợp thẻ tín dụng Sacombank 

đã thanh lý trước và trong thời điểm chương trình diễn ra. 

- Sacombank có quyền từ chối trao thưởng hoặc ghi nợ lại tài khoản của chủ thẻ hoặc 

yêu cầu chủ thẻ hoàn trả giá trị phần thưởng mà Sacombank đã tặng thưởng cho KH 

trong thời hạn trao thưởng 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 trục lợi, giao dịch 

chi tiêu các hàng hóa dịch vụ bị pháp luật cấm hoặc hạn chế kinh doanh. 

8. Thời gian, địa điểm và cách thức xác định trúng thưởng: 

a. Quay số trực tiếp: 

- Buổi quay số sẽ được tổ chức tại trụ sở chính Sacombank 266-268 Nam Kì Khởi Nghĩa, 

Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Hồ Chí Minh. 

- Địa điểm và thời gian quay số: 

Đợt 
Thời gian mở mới và kích hoạt thẻ 

thành công 
Thời gian quay số 

1 01/06/2021- 30/06/2021 
19/08/2021 

2 01/07/2021- 31/07/2021 

3 01/08/2021- 31/08/2021 16/09/2021 

- Hình thức quay số: quay số trực tiếp tại Sacombank theo phần mềm quay số điện tử 

- Số lượng giải thưởng từng đợt quay: 01 chiếc xe Xe máy Vespa Sprint 150 Racing 

Sixties 

- Mỗi lần quay số xác định một số dự thưởng trúng giải, mỗi mã dự thưởng chỉ được trúng 

1 lần  

- KH có cơ hội trúng nhiều lần nếu có nhiều mã dự thưởng.  

b. Quay số trực tuyến: 

- Thời gian xác định trúng thưởng: KH thỏa điều kiện chương trình từ 00 giờ 00 phút ngày 

01/06/2021 đến 23 giờ 59 phút ngày 31/08/2021 và thực hiện quay số từ 00 giờ 00 

phút ngày 05/07/2021 đến 23 giờ 59 phút ngày 15/09/2021, hệ thống sẽ tự động quay 

ngẫu nhiên xác định trúng thưởng.  

- Địa điểm xác định trúng thưởng: Thực hiện quay số trực tiếp tại  

+ Chương trình “Mở thẻ liền tay – Triệu deal may mắn” website: 

khuyenmai.sacombank.com 

+ Đăng nhập CT “Mở thẻ liền tay – Triệu deal may mắn” tại ứng dụng Sacombank 

Pay. 



 

 

- Các bước thực hiện: 

• Bước 1: Đăng nhập website: khuyenmai.sacombank.com hoặc ứng dụng 

Sacombank Pay 

• Bước 2: Chọn chương trình “Mở thẻ liền tay – Triệu deal may mắn”. Đăng nhập 

trước khi thực hiện quay số: 

+ Tài khoản: CMND/CCCD/Hộ chiếu 

+ Mật khẩu: Số điện thoại của KH (đã lưu tại hệ thống thẻ Sacombank) 

• Bước 3: Quay số: khách hàng bấm vào nút “Quay số” để thực hiện quay số.  Hình 

ảnh sẽ bắt đầu chạy và hiển thị thông tin tại ô tương ứng với hình ảnh quà tặng và 

màn hình thông báo quà tặng đến màn hình khách hàng. Cụ thể: 

 

STT Giải thưởng  

Khách hàng hiển thị 3 ô 

quà tặng có nội dung/hình 

ảnh tương ứng 

Diễn giải  

1 Hoàn tiền 50.000 đồng 
3 Hình ảnh giải hoàn tiền 

50.000 VND 

Chúc mừng bạn trúng giải 

HOÀN TIỀN 50.000 VND  

2 Hoàn tiền 100.000 đồng 
3 Hình ảnh giải hoàn tiền 

100.000 VND 

Chúc mừng bạn trúng giải 

HOÀN TIỀN 100.000 VND 

3 Hoàn tiền 200.000 đồng 
3 Hình ảnh giải hoàn tiền 

200.000 VND 

Chúc mừng bạn trúng giải 

HOÀN TIỀN 200.000 VND 

4 01 Chỉ vàng 24K 
3 Hình ảnh giải Chỉ vàng 

24K 

Chúc mừng bạn trúng giải  

CHỈ VÀNG 24K 

8 Khách hàng không trúng thưởng 
3 Hình ảnh giải thưởng 

không trùng với nhau 

CHÚC BẠN MAY MẮN LẦN 

SAU! 

- Mỗi lượt quay chỉ được trúng giải 01 lần, khách hàng có cơ hội trúng nhiều lần nếu có 

nhiều lượt quay. 

- Danh sách khách hàng được nhận giải thưởng, cơ cấu cụ thể các giải thưởng còn lại sẽ 

được công bố công khai, cập nhật liên tục tại chương trình quay số trực tuyến. 

- Danh sách tổng hợp khách hàng được trúng giải Hoàn tiền, Quà tặng hiện vật trên trang 

website https://khuyenmai.sacombank.com. 

9. Quy định về trách nhiệm thông báo 

Kết quả trúng thưởng sẽ được Sacombank: 

• Đối với các giải quay số trực tuyến: Khách hàng sẽ nhận được thông báo kết quả trúng 

thưởng tại chương trình ngay sau khi thực hiện quay số, đồng thời kết quả trúng thưởng 

sẽ được lưu trên chương trình quay số. 

• Đối với giải thưởng đặc biệt và giải 01 Chỉ vàng SBJ: Sacombank sẽ gọi điện thoại thông 

báo cho khách hàng trúng thưởng trong vòng 10 ngày làm việc kể từ sau mỗi đợt quay số 

trực tiếp,  

10. Quy định về trao nhận giải thưởng 



 

 

a. Đối với giải thưởng hoàn tiền: 

- Hoàn tiền trực tiếp vào tài khoản thẻ tín dụng cho các KH nhận giải thưởng Hoàn tiền. 

Tiền hoàn sẽ được chuyển vào tài khoản thẻ tín dụng của khách hàng thỏa điều kiện, 

đồng thời tại thời điểm chi thưởng tài khoản thẻ tín dụng phải đang hoạt động.  

- Địa điểm trao thưởng: ghi có vào tài khoản thẻ tín dụng KH đã giao dịch 

- Cách thức trao thưởng: Sacombank sẽ hoàn tiền trực tiếp vào tài khoản thẻ tín dụng 

sau khi khách hàng thoả điều kiện chương trình. 

- Thủ tục trao thưởng: không có 

- Thời hạn kết thúc trao thưởng: tối đa 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian khuyến mại. 

b. Đối với giải thưởng hiện vật: 

- Địa điểm trao thưởng: Khách hàng sẽ nhận thưởng tại Chi nhánh/Phòng giao dịch 

Sacombank nơi Khách hàng chỉ định. 

- Cách thức trao thưởng: Khách hàng đến Chi nhánh/Phòng giao dịch Sacombank để 

nhận trực tiếp các giải thưởng. 

- Thủ tục trao thưởng: Khách hàng cần ký xác nhận vào Biên bản nhận giải theo quy 

định của Sacombank, mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản chính) và thẻ tín dụng 

đã giao dịch. Thông tin trên biên bản nhận giải này bao gồm họ tên đầy đủ, chứng 

minh nhân dân/hộ chiếu/căn cước công dân của khách hàng, ngày nhận quà, chữ ký. 

- Thời hạn kết thúc trao thưởng: tối đa 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian khuyến mại. 

- Trách nhiệm của khách hàng trúng thưởng đối với chi phí phát sinh khi nhận thưởng, 

thuế thu nhập không thường xuyên: Khách hàng có trách nhiệm đóng thuế thu nhập 

không thường xuyên (nếu có) cho Sacombank. Sacombank sẽ thay mặt khách hàng 

trúng thưởng đóng thuế thu nhập không thường xuyên theo quy định. 

11. 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. 

- Sacombank không phải là nhà cung cấp sản phẩm được sử dụng làm quà tặng của 

chương trình. Khách hàng khi nhận quà tặng của chương trình sẽ thành trở thành khách 

hàng của nhà cung cấp sản phẩm đó. Sacombank không có trách nhiệm trả lời các thắc 

mắc hay khiếu nại trên. 

- Đối với giải thưởng xe máy Vespa, khách hàng sẽ chịu mọi chi phí phát sinh như: phí cấp 

biển số, lệ phí trước bạ,… (nếu có) 



 

 

- 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). 

- 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, KH liên hệ theo địa chỉ sau để được giải 

đáp: 

Dịch vụ khách hàng Sacombank 24/7: 1900 5555 88 / +8428 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 


