
 
 

 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI 

“CHI TIÊU SÀNH ĐIỆU NHẬN QUÀ SIÊU ĐÃ” 

I. Thời gian triển khai: Từ 16/11/2022 đến 31/01/2023 

II. Địa bàn khuyến mãi: Toàn quốc 

III. Khách hàng áp dụng:  

- KH đang sở hữu thẻ thanh toán Sacombank Visa (Visa Debit), đầu BIN áp dụng: 422151, 401520, 

469654.  

- Cơ cấu giải thưởng: 

Cơ cấu giải thưởng 
Số lượng 

giải thưởng 

Trị giá  

(VNĐ) 

Giải đặc biệt: Chuyến du lịch nghỉ dưỡng 03 ngày 02 đêm dành cho 

02 người tại khách sạn/ khu nghỉ dưỡng hàng đầu châu Á 
01 50.000.000 

Giải nhất: Tai nghe Bluetooth AirPods 3 Apple MME73 08 5.000.000 

Giải nhì: Voucher điện tử UrBox đa thương hiệu 90 1.000.000 

Giải ba: Voucher điện tử UrBox (để mua sắm, ăn uống tại một trong 

các thương hiệu: Big C, Tiki, Shopee, Starbucks, Phúc Long, Gogi 

House, Manwha, Grab Food, Sói Biển) 

900 200.000 

IV. Nội dung chương trình: 

- Chương trình 1: Tất cả các khách hàng đăng ký tham gia chương trình tại đường dẫn 

https://sacombank.visadebit.com.vn sẽ nhận được voucher giảm giá từ Urbox. 

- Chương trình 2: Khách hàng hoàn thành một trong các thử thách của chương trình sẽ nhận được 

cơ hội tham gia chương trình quay số ngẫu nhiên. 

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

1. Điều kiện tham gia chương trình:  

- Đối với chương trình 1: 

✓ Chủ thẻ truy cập trang website chính thức của chương trình tại đường dẫn: 

https://sacombank.visadebit.com.vn; 

✓ Nhập thông tin thẻ Visa debit (06 số đầu & 06 số cuối), số điện thoại và mã số OTP gửi đến 

số điện thoại để đăng ký tham gia chương trình. 



 
 

 

✓ Khách hàng lựa chọn voucher giảm giá được hiển thị trên website tại mục “Quà tặng dành 

cho bạn”. 

✓  Lựa chọn “Đổi thưởng ngay” để có thể thu thập voucher. 

- Đối với chương trình 2: 

✓ Chủ thẻ truy cập trang web chính thức của chương trình tại: 

https://sacombank.visadebit.com.vn; 

✓ Chọn “Tham gia thử thách” trên vòng quay. 

✓ Nhập thông tin số thẻ Visa debit (06 số đầu & 06 số cuối), số điện thoại đã đăng ký tham gia 

chương trình và mã số OTP gửi đến số điện thoại để thực hiện thử thách. 

✓ Hoàn thành các thử thách mua sắm không tiền mặt với thẻ thanh toán Sacombank Visa, cụ 

thể 06 thử thách: 

1. Mua sắm 01 (một) sản phẩm bất kỳ. 

2. Thanh toán không tiếp xúc. 

3. Mua sắm trực tuyến trên các trang thương mại điện tử.  

4. Thực hiện giao dịch thanh toán nước ngoài.  

5. Mua sắm tại hệ thống cửa hàng tiện lợi, siêu thị (theo quy định của Visa). 

6. Mua sắm với hoá đơn đúng 99.000 VNĐ (Đã bao gồm VAT). 

2. Quy định tham gia chương trình:  

- Chủ thẻ có thể lựa chọn thực hiện thử thách theo thứ tự bất kỳ. 

- Chủ thẻ sẽ được tham gia quay số trúng thưởng ngay sau khi hoàn thành ít nhất 01 thử thách.  

- Trong trường hợp người chơi hoàn thành một thử thách nhiều lần, ban tổ chức vẫn chỉ tính 

một thử thách được hoàn thành. Số thử thách hoàn thành tối đa là 06 (sáu) tương ứng 6 cơ 

hội quay số/tháng. 

- Thử thách 1,4,5,6 có thể được hoàn thành với nhiều hình thức thanh toán: quẹt thẻ thanh 

toán, thanh toán không không tiếp xúc, thanh toán với thẻ phi vật lý, thanh toán trực tuyến.  

- Chủ thẻ có thể hoàn thành nhiều thử thách chỉ với một giao dịch. Ví dụ: khi thanh toán hoá 

đơn mua hàng trị giá 250.000 VNĐ tại siêu thị Go với thẻ Visa debit, Chủ thẻ đồng thời hoàn 

thành các thử thách 1 và 5. 

- Việc quay số xác định trúng thưởng sẽ được tiến hành làm 3 đợt: 



 
 

 

✓ Đợt 1: Tháng 11, thời gian quay số: vào 17 giờ 00 ngày 15/12/2022 dành cho khách hàng 

tham dự từ 00 giờ 00 phút ngày 16/11/2022 đến 23 giờ 59 phút ngày 30/11/2022. 

✓ Đợt 2: Tháng 12, thời gian quay số: vào 17 giờ 00 ngày 16/01/2023 dành cho khách hàng 

tham dự từ 00 giờ 00 phút ngày 01/12/2022 đến 23 giờ 59 phút ngày 31/12/2022. 

✓ Đợt 3: Tháng 01 năm 2023, thời gian quay số: vào 17 giờ 00 ngày 15/02/2023 dành cho 

khách hàng tham dự từ 00 giờ 00 phút ngày 01/01/2023 đến 23 giờ 59 phút ngày 

31/01/2023. 

- Địa điểm xác định trúng thưởng: Tầng 4, toà nhà GP Invest, số 170 Đê La Thành, Đống Đa, 

Hà Nội. 

3. Một số quy định chung về nhận thưởng: 

- Thời gian trao giải:  

a. Đối với Giải đặc biệt: Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày UrBox thực hiện quay số, 

UrBox sẽ liên hệ Chủ thẻ và hướng dẫn thủ tục nhận thưởng trực tiếp và phải xuất trình 

bản gốc Giấy tờ tùy thân và/hoặc thẻ thanh toán Sacombank Visa khớp với thông tin đăng 

ký chương trình để được nhận Giải thưởng tại văn phòng của UrBox: 

o Hà Nội: Tầng 4, GP Invest Building, 170 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội. 

o Hồ Chí Minh: Tầng 10, BlueSky Tower, số 1 Bạch Đằng, Tân Bình, Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

b. Đối với Giải nhất: Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày UrBox thực hiện quay số, UrBox 

sẽ liên hệ và hướng dẫn thủ tục nhận thưởng, Chủ thẻ phải xuất bản gốc Giấy tờ tùy thân 

và/hoặc thẻ thanh toán Sacombank Visa khớp với thông tin đăng ký chương trình để được 

nhận Giải thưởng. Trong vòng 7-14 ngày làm việc kể từ ngày UrBox gọi điện xác nhận 

thành công địa chỉ giao quà, UrBox sẽ gửi quà qua đường bưu điện đến địa chỉ đã được 

Chủ thẻ xác nhận. Chủ thẻ cần xác nhận Tên và Số điện thoại khi nhận Giải thưởng từ 

đơn vị chuyển phát. 

c. Đối với Giải nhì, Giải ba: Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày UrBox thực hiện quay 

số, UrBox tiến hành gửi giải thưởng đến Số điện thoại Chủ thẻ đã đăng ký trên tham gia 

chương trình. 

- Thời hạn kết thúc trao giải thưởng: Đến hết ngày 22/02/2023. 



 
 

 

- Chủ thẻ trúng thưởng có trách nhiệm đóng thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và cung cấp chứng 

từ đã đóng thuế TNCN cho UrBox. 

- Chủ thẻ tự chi trả chi phí đi lại ăn ở và các khoản chi phí khác liên quan đến việc nhận thưởng. 

- Chủ thẻ không phải chịu chi phí vận chuyển, bàn giao giải thưởng. 

- Trường hợp Chủ thẻ trúng đồng thời nhiều giải thưởng tương ứng với các mã dự thưởng khác 

nhau hoặc các lượt quay khác nhau, Chủ thẻ được nhận tất cả các giải thưởng đã trúng. 

- Chủ thẻ có trách nhiệm kiểm tra Giải thưởng ngay tại thời điểm nhận được tin nhắn quà E-

Voucher hoặc thời điểm nhận được Quà hiện vật của UrBox. Đối với quà tặng là hiện vật, chủ 

thẻ vui lòng QUAY VIDEO khi bóc hàng để giải quyết khi quà bị lỗi. Mọi vấn đề liên quan đến 

Giải thưởng cần được phản hồi đến UrBox theo số điện thoại và email nêu dưới đây ngay 

trong ngày nhận Giải thưởng. Urbox sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp Chủ thẻ 

không đăng ký thông tin nhận Giải thưởng hoặc đăng ký sai số điện thoại di động dẫn đến 

không nhận được Giải thưởng. 

- Giao dịch thanh toán hợp lệ là giao dịch chi tiêu thanh toán bằng thẻ thanh toán Sacombank 

Visa cho các giao dịch hàng hóa, dịch vụ phục vụ mục đích tiêu dùng cá nhân hợp pháp tại 

các đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT) bao gồm giao dịch trực tuyến (E-Commerce) được ghi 

nhận và hạch toán trên hệ thống Sacombank trong thời gian xét giải. Loại trừ các giao dịch 

sau: 

+ Giao dịch rút tiền mặt MCC: 6010, 6011, 6012; 

+ Giao dịch chứng khoán, ngoại tệ, tiền ảo, cá cược vé số thuộc các MCC: 6211, 

7995;  

+ Dịch vụ chuyển tiền thuộc các MCC: 4829, 6051; 

+ Giao dịch thanh toán tại điện lực, đơn vị viễn thông, ủy thác thanh toán (các giao 

dịch được cài mã định danh mục (MCC) 4900, 4814. 

+ Các giao dịch tương đương 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 và không được hủy trước thời điểm xét chi 

thưởng của chương trình. 



 
 

 

+ Giao dịch nạp tiền vào tài khoản Sacombank Pay/Ví điện tử (như Zalo Pay, Momo, 

…) 

+ Giao dịch tại các ĐVCNT mà Sacombank nghi vấn thực hiện giao dịch khống; 

+ Giao dịch đang trong quá trình tra soát với lý do KH không thực hiện giao dịch; 

+ Giao dịch hoàn/hủy. 

- Trong trường hợp Chủ thẻ hoàn trả hàng hoá, hoàn giao dịch, Chủ thẻ sẽ không được tham gia 

chương trình Quay số. 

- Thông tin Chủ thẻ đăng ký không thể được sửa chữa hay xoá bỏ. Trong trường hợp Chủ thẻ 

nhập sai thông tin, vui lòng đăng ký lại, Visa và UrBox sẽ xem xét yêu cầu này và xử lý trong 

vòng 5 ngày làm việc. 

- Sacombank, Visa và UrBox sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh bởi 

người tham gia hoặc bên thứ ba có liên quan đến chương trình. 

- Chương trình này được diễn ra độc lập với các chương trình ưu đãi khác của Sacombank. 

- Mọi thắc mắc, khiếu nại của Chủ thẻ liên quan đến giải thưởng của Chương trình khuyến mại 

này được giải quyết trong vòng 2 ngày làm việc kể từ khi UrBox tiếp nhận khiếu nại của khách 

hàng qua hotline 1900 299 232 chính thức của chương trình/email customer@urbox.vn. Thắc 

mắc, khiếu nại (nếu có) sẽ chỉ được xem xét, giải quyết trong Thời hạn khiếu nại. UrBox có toàn 

quyền đưa ra quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng. 

- KH đủ điều kiện tham gia chương trình là chủ thẻ thanh toán Sacombank Visa và không vi phạm 

bất kỳ điều khoản nào của chương trình khuyến mại này hoặc bất kì điều khoản điều kiện sử 

dụng thẻ nào của sản phẩm thẻ thanh toán mà KH đang sử dụng; và 

- Không có các hành vi giả mạo hoặc lạm dụng để hưởng chương trình khuyến mại thông qua việc 

KH không cung cấp được chứng từ hợp lệ khi Sacombank yêu cầu. 

- Giao dịch đã được ghi nhận tại hệ thống Sacombank (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 xét thưởng. 

- 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 và các chứng từ khác) muộn nhất 03 ngày làm 

việc theo yêu cầu của UrBox để làm căn cứ xét duyệt các chi tiêu giao dịch hợp lệ và để KH 

chứng minh quyền lợi. UrBox 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. 

VI. 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/.  

- Toàn bộ quy định liên quan đến chương trình, thể lệ mới nhất, đầy đủ nhất là thể lệ được đăng 

tải trên website của Sacombank tại https://khuyenmai.sacombank.com và 

sacombank.visadebit.com.vn. Thông tin được cung cấp trên các phương tiện truyền thông khác 

của chương trình như: tờ rơi, poster, thông cáo báo chí, phim quảng cáo, SMS quảng cáo, … là 

nội dung vắn tắt, mang tính chất quảng cáo. 

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: 1800 5858 88 / (+84)28 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 
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