THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI

30 VỮNG VÀNG – RỘN RÀNG TRI ÂN
Dành cho Khách hàng doanh nghiệp (KHDN)
A. CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI
➢ Thời gian áp dụng: Từ ngày 21/11/2021 đến ngày 21/12/2021
➢ Khách hàng được áp dụng: Khách hàng mới và khách hàng hiện hữu đang giao dịch tại
Sacombank sử dụng các sản phẩm dịch vụ tại quầy, ngân hàng điện tử (Internet
Banking, Mobile Banking), thẻ thanh toán, thẻ tín dụng.
I.

DÀNH CHO KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP MỚI

-

Miễn phí thường niên năm đầu tiên cho KHDN mở mới thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng

-

Miễn phí 3 tháng Gói dịch vụ tài khoản chuyên biệt theo từng Phân khúc KH
(Business eCombo) (Chi tiết)

-

Miễn phí giao dịch thanh toán trong nước eBanking

-

Miễn phí đăng ký số tài khoản theo yêu cầu:
✓ MST, Ngày thành lập, Số điện thoại;
✓ CCCD/CMND/Số điện thoại Người đại diện pháp luật/Chủ Doanh nghiệp nghiệp;
✓ Chọn 4 chữ số cuối

-

Ưu đãi lãi suất cho vay (Chi tiết) hoặc vui lòng liên hệ điểm giao dịch Sacombank gần

nhất
II. DÀNH CHO KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP HIỆN HỮU
-

Miễn phí thường niên năm đầu tiên cho KHDN hiện hữu mở mới thẻ ghi nợ hoặc thẻ
tín dụng

-

Miễn phí giao dịch thanh toán trong nước eBanking
Giảm 50% 3 tháng Gói dịch vụ tài khoản chuyên biệt theo từng Phân khúc KH
(Business eCombo) (Chi tiết)

-

Ưu đãi lãi suất cho vay (Chi tiết) hoặc vui lòng liên hệ điểm giao dịch Sacombank

gần nhất
B. CHƯƠNG TRÌNH TẶNG QUÀ CHO KHÁCH HÀNG ĐẾN GIAO DỊCH
-

Tặng khẩu trang Vĩnh Tiến 4D cao cấp cho Khách hàng doanh nghiệp (mới và hiện hữu)
đến giao dịch tại quầy từ ngày 20/12/2021 đến ngày 25/12/2021

-

Mỗi Khách hàng chỉ được tặng 1 hộp khẩu trang trong suốt thời gian diễn ra chương trình,
chương trình có thể kết thúc sớm khi hết quà tặng

C. CHƯƠNG TRÌNH QUAY SỐ MAY MẮN
1. Thời gian áp dụng: từ ngày 21/11/2021 đến ngày 17/12/2021
2. Khách hàng áp dụng: KHDN phù hợp quy định pháp luật Việt Nam sử dụng sản phẩm
dịch vụ tại Sacombank. Bao gồm công ty con trực thuộc.
3. Hàng hóa dịch vụ khuyến mại: Các sản phẩm dịch vụ dành cho khách hàng doanh nghiệp
của Ngân hàng Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) gồm:
❖ Các dịch vụ phát sinh giao dịch trên tài khoản thanh toán (tại quầy và trên ebanking),
loại trừ: Giao dịch liên quan đến phí, giao dịch lãi nhập vốn, giao dịch xử lý cuối ngày
do hệ thống tự sinh ra.
❖ Giao dịch phát sinh mới từ sản phẩm dịch vụ (tại quầy và trên ebanking), bao gồm:
Cho vay, bảo lãnh, chiết khấu bao thanh toán; dịch vụ TTQT, thẻ tín dụng (Giao dịch
tiền mặt/ E – commerce/ POS), tiền gửi có kỳ hạn
4. Cơ cấu giải thưởng
Cơ cấu

Giải nhất

Nội dung giải thưởng

Trị giá giải thưởng

Số

(VND)

giải

40.000.000

30

01 bộ iPad M1 11-inch Wifi 5G 256 GB 2021 và
bàn phím Magic Keyboard iPad 11 inch 2021

5. Hình thức khuyến mại: Quay số trúng thưởng cuối kỳ
6. Nội dung chương trình khuyến mại
-

Điều kiện tham gia: khách hàng doanh nghiệp có phát sinh giao dịch tại quầy và trên
ebanking trong thời gian triển khai, bao gồm:
✓ Sử dụng các dịch vụ phát sinh giao dịch trên tài khoản thanh toán, loại trừ: Giao dịch
liên quan đến phí, giao dịch lãi nhập vốn, giao dịch xử lý cuối ngày do hệ thống tự sinh
ra.
✓ Giao dịch phát sinh mới từ các sản phẩm bao gồm: Cho vay, bảo lãnh, chiết khấu bao
thanh toán; dịch vụ thanh toán quốc tế, thẻ tín dụng, tiền gửi có kỳ hạn.

-

Cách tính số lượng mã dự thưởng khách hàng nhận: Cứ mỗi 05 giao dịch thỏa điều kiện,
khách hàng sẽ được cấp 1 mã số dự thưởng tham gia vào vòng quay số: Số lượng mã dự
thưởng của 1 Khách hàng = Số lượng giao dịch thỏa điều kiện/ 5.

Ví dụ: Trong thời gian diễn ra chương trình KH có 22 giao dịch hợp lệ/5 = 4.4=> Khách
hàng có 4 mã số dự thưởng.

7. Thời gian, cách thức phát hành bằng chứng xác định giải thưởng:
-

Khách hàng có phát sinh giao dịch thỏa điều kiện của chương trình khuyến mại sẽ được
Sacombank cấp mã số dự thưởng để tham gia quay số điện tử cuối kỳ.

-

Mã số dự thưởng sẽ được Sacombank thông báo vào ngày 20/12/2021 trên website:
https://khuyenmai.sacombank.com và/hoặc website khách hàng thân thiết của
Sacombank (www.khachhangthanthiet.sacombank.com), đồng thời gửi email thông báo
đến địa chỉ email của khách hàng có đăng ký tại ngân hàng.

8. Cách xác định mã dự thưởng:
-

Mã số dự thưởng hợp lệ dành cho khách hàng trong chương trình khuyến mại là mã số
dự thưởng do Sacombank cấp tự động, ngẫu nhiên và đưa lên trang web khách hàng thân
thiết và/ hoặc trang web khuyến mại của Sacombank đồng thời gửi email đến khách hàng.

-

Sacombank phát hành 3.000.000 mã số dự thưởng dành cho khách hàng doanh nghiệp
có mã số từ 0000001 đến 1.000.000 với sêri S; mã số từ 0000001 đến 1.000.000 với sêri
X; mã số từ 0000001 đến 1.000.000 với sêri Y. Ví dụ: S0012345; Y0054321; X0055551.

-

Mỗi 5 giao dịch thỏa điều kiện tương ứng với một mã dự thưởng duy nhất.

-

Không giới hạn số lượng mã dự thưởng trên một Khách hàng.

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

-

Thời gian xác định trúng thưởng và cơ cấu giải thưởng cuối kỳ như sau:
Thời gian quay

Thời gian khách hàng giao dịch

số

(thỏa điều kiện cấp mã dự thưởng)

21/12/2021

21/11/2021 đến hết 17/12/2021

Số lượng giải thưởng
30 giải nhất

Địa điểm quay số: Hội Sở Sacombank, 266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu,
quận 3, Tp.HCM.

-

Cách thức xác định giải thưởng:
✓ Quay số bằng phần mềm máy tính trên các số dự thưởng khách hàng đã chọn tham
gia chương trình khuyến mại.
✓ Quay các giải dự phòng sau khi quay xong các giải chính thức và loại bỏ những mã
đã trúng thưởng giải chính thức như sau:
▪

Quay thêm 15 giải thưởng dự phòng.

▪

Giải thưởng dự phòng này sẽ thay thế các giải chính thức trong trường hợp mã
số trúng giải chính thức phát hành bị lỗi/ hủy. Nguyên tắc chọn khách hàng dự
phòng của từng giải để nhận giải sẽ lấy theo thứ tự từ đầu danh sách đến cuối.

10. Thông báo trúng thưởng:
-

Sacombank

sẽ

thông

báo

kết

quả

trúng

thưởng

lên

website

Sacombank

(www.khuyenmai.sacombank.com.vn) trong vòng 05 ngày làm việc, gửi thư thông báo
qua bưu điện và gọi điện thoại cho khách hàng may mắn trúng thưởng.
11. Quy định về trao nhận giải thưởng:
-

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

-

Địa điểm, cách thức trao nhận giải thưởng:
✓ Địa điểm trao thưởng: Khách hàng sẽ nhận thưởng tại Chi nhánh/Phòng giao dịch
Sacombank nơi khách hàng sử dụng dịch vụ.
✓ Cách thức trao thưởng: Các giải thưởng được trao bằng hiện vật cho khách hàng, khi
nhận giải thưởng khách hàng phải ký nhận vào biên bản trao giải thưởng

-

Thủ tục trao giải:
✓ Người đến nhận giải thưởng là người đại diện theo Pháp luật của Doanh nghiệp, mang
theo chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu (bản chính).
✓ Người đến nhận giải không phải là người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp,
mang theo đầy đủ các hồ sơ:
▪

Giấy xác nhận/ ủy quyền đại diện nhận giải có xác nhận đầy đủ của Doanh nghiệp
trúng giải (bản chính)

▪
-

CMND hoặc CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính)

Khách hàng có trách nhiệm nộp thuế thu nhập từ trúng thưởng theo quy định, đồng thời
khách hàng chịu chi phí phát sinh liên quan đến việc nhận giải thưởng như chi phí đi lại,
ăn ở, chuyên chở giải thưởng về nhà.

12. Trách nhiệm công bố thông tin:
-

Sacombank sẽ thông báo đầy đủ chi tiết nội dung của thể lệ chương trình khuyến mại, trị
giá từng loại giải thưởng, tỷ lệ trúng thưởng tại các điểm giao dịch của Ngân hàng và công
bố trên trang web của Sacombank www.khuyenmai.sacombank.com.vn.

-

Kết quả thực hiện chương trình khuyến mại sẽ được công bố trên trang web của
Sacombank www.khuyenmai.sacombank.com.vn, niêm yết tại các điểm giao dịch của
Sacombank trong phạm vi triển khai chương trình khuyến mại.
13. Các quy định khác:

-

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 chi phí nào trong trường hợp
khách hàng đồng ý.

-

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.

-

Sacombank được quyền miễn trách nhiệm đối với các trường hợp bất khả kháng xảy ra
trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại làm cho ngân hàng không thể liên lạc
được với khách hàng để thông báo trao 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.

-

Trong trường hợp có tranh chấp, khiếu nại xảy ra liên quan đến chương trình khuyến mại,
Sacombank sẽ trực tiếp đứng ra giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành.
Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại liên hệ:
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín
Địa chỉ: 266 - 268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (Hotline:(028) 1900 5555 88
NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

