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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI 

“ĐỒNG HÀNH CÙNG VISA” 
 

1. Thời gian triển khai: Từ ngày 15/9/2022 đến hết ngày 31/12/2022 

2. Địa bàn khuyến mãi: Toàn quốc 

3. Đối tượng:  

- Chủ thẻ tín dụng quốc tế Sacombank Visa  

- Không áp dụng thẻ doanh nghiệp và thẻ phụ 

- Áp dụng cho CBNV và thẻ tín dụng liên kết. 

4. Nội dung chương trình: 

4.1. Chương trình hoàn tiền: 

a. Thời gian: 15/09 - 31/12/2022 

b. Nội dung:  

- Chủ thẻ chính được hoàn tiền lên đến 5% khi phát sinh giao dịch trực tuyến đạt 

mốc sau trong mỗi đợt khuyến mãi: 

• Hoàn 1%: Đối với giao dịch trực tuyến từ 5 triệu đồng đến dưới 10 triệu đồng; 

• Hoàn 3%: Đối với giao dịch trực tuyến từ 10 triệu đồng đến dưới 50 triệu 

đồng; 

• Hoàn 5%: Đối với giao dịch trực tuyến từ 50 triệu đồng trở lên. 

- Mỗi giao dịch chạm contactless từ 100,000 đồng sẽ được tặng 50,000 đồng. 

Chủ thẻ được hoàn tiền 01 lần trong mỗi đợt khuyến mãi. KH có nhiều thẻ sẽ 

được áp dụng nhiều lần. 

- Chương trình sẽ chia thành 4 đợt khuyến mãi và ngân sách hoàn tiền mỗi đợt 

như sau: 

• Đợt 1 (từ ngày 15/09/2022 đến ngày 30/09/2022): 900,000,000 đồng 

• Đợt 2 (từ ngày 01/10/2022 đến ngày 31/10/2022): 1,400,000,000 đồng 

• Đợt 3 (từ ngày 01/11/2022 đến ngày 30/11/2022): 1,400,000,000 đồng 

• Đợt 4 (từ ngày 01/12/2022 đến ngày 31/12/2022): 1,400,000,000 đồng 

c. Điều kiện:  

- Mỗi chủ thẻ được hoàn tối đa 5,000,000 đồng trong suốt thời gian diễn ra 

chương trình. 

- Không áp dụng cộng dồn hóa đơn. 

- Không áp dụng tại một số MCC đặc biệt, MCC quảng cáo (tham khảo thể lệ 

đính kèm) 
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4.2. Chương trình tranh vé FIFA World Cup 2022 

a. Thời gian: 15/09 - 15/10/2022 

b. Nội dung:  

- Khách hàng có tổng doanh số giao dịch trực tuyến trong nước cao nhất sẽ nhận 

được 01 gói nghỉ dưỡng & xem trực tiếp tứ kết FIFA World Cup trị giá 

575,000,000 đồng. 

- Khách hàng có tổng doanh số giao dịch trực tuyến nước ngoài cao nhất sẽ nhận 

được 01 gói nghỉ dưỡng & xem trực tiếp tứ kết FIFA World Cup trị giá 

575,000,000 đồng. 

c. Điều kiện: 

- Tổng doanh số giao dịch xét giải nằm trong thời gian từ 15/9 – 15/10/2022 

- Mỗi chủ thẻ phải giao dịch thanh toán tại ít nhất 03 đối tác khác nhau cho hóa 

đơn từ 1,000,000 đồng; 

- Tổng doanh số giao dịch tối thiểu từ 100,000,000 đồng; 

- Mỗi chủ thẻ chỉ được tặng thưởng 01 lần; 

- Không xét doanh số trên một số MCC đặc biệt, MCC quảng cáo (tham khảo thể 

lệ đính kèm). 

5. Điều kiện và một số định nghĩa: 

- Giao dịch thanh toán hợp lệ là giao dịch mua sắm hàng hóa, dịch vụ trực tuyến 

(website/ ứng dụng) 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 và không được hủy 

trước thời điểm chi thưởng của chương trình. 

- Giao dịch thẻ phụ được cộng dồn cho chủ thẻ chính. 

- Giao dịch không được phép hủy trong 30 ngày kể từ khi kết thúc chương trình. Trong 

trường hợp giao dịch bị hủy, Sacombank sẽ thực hiện ghi nợ lại toàn bộ giá trị giải 

thưởng KH đã nhận. 

- 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 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. 
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6. Hình thức và thời gian hoàn tiền: 

- Sacombank sẽ hoàn tiền trực tiếp vào thẻ phát sinh giao dịch hợp lệ đầu tiên chậm 

nhất 45 ngày làm việc kể từ ngày thông báo danh sách chủ thẻ nhận thưởng tại trang 

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

7. 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 khách hàng thỏa điều kiện nhận ưu đãi tại website 

https://khuyenmai.sacombank.com/ 

8. Các quy định khác: 

- Sacombank chỉ áp dụng hoàn tiền đối với những tài khoản thẻ còn hoạt động (tức là tài 

khoản thẻ không bị tạm ngưng / khoá do yêu cầu của Sacombank hoặc không bị huỷ 

hoặc thanh lý) tại thời điểm chi thưởng. 

- 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 hoặc 

Sacombank không thể liên lạc để thông báo trao giải thưởng. 

- Sacombank được toàn quyền sử dụng hình ảnh, danh tính của khách hàng trong các 

hoạt động quảng bá của Sacombank. 

- 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 thời gian 45 ngày kể từ khi nhận được thông báo chi thưởng, Sacombank không 

tiếp nhận bất cứ khiếu nại nào của KH.  

- 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: 1800 5858 88 / +84 3526 6060 

266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 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/
https://khuyenmai.sacombank.com/
https://khuyenmai.sacombank.com/
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PHỤ LỤC 

Danh sách MCC đặc biệt 
 

MCC 4900 Tiện ích: điện, gas, nước, vệ sinh 

MCC 4111 Vận chuyển hành khách đi lại địa phương và ngoại ô, bao gồm cả phà 

MCC 4112 Đường sắt chở khách 

MCC 4131 Đường xe buýt 

MCC 4789   Dịch vụ vận chuyển  

MCC 4784 Phí cầu đường 

MCC 4814 Dịch vụ viễn thông 

MCC 4816 Mạng máy tính / Dịch vụ thông tin 

MCC 4899 Truyền hình cáp và các dịch vụ truyền hình và đài phát thanh trả tiền khác 

MCC 8211 Trường tiểu học và trung học 

MCC 8220 Cao đẳng, đại học, trường chuyên nghiệp và cao đẳng 

MCC 5814 Nhà hàng thức ăn nhanh 

MCC 5411 Cửa hàng tạp hóa và siêu thị 

MCC 5499 
Cửa hàng thực phẩm  

Cửa hàng tiện lợi và thị trường đặc biệt 

MCC 5960 Tiếp thị trực tiếp Dịch vụ bảo hiểm trực tuyến 

MCC 6300 Bán bảo hiểm, bảo lãnh phát hành và phí bảo hiểm 

MCC 4121 Taxi và xe limousine 

MCC 7349 Dịch vụ vệ sinh, bảo trì và bảo vệ 

MCC 6513 Đại lý và quản lý bất động sản Cho thuê nhà 

MCC 8398 Tổ chức từ thiện và dịch vụ xã hội 

MCC 8661 Tổ chức tôn giáo 

MCC 9211 Chi phí tòa án, bao gồm tiền cấp dưỡng và hỗ trợ trẻ em 

MCC 9222 Phạt tiền 

MCC 9311 Thanh toán thuế 

MCC 9399   Dịch vụ chính phủ  

MCC 9402 Dịch vụ bưu chính Chính phủ chỉ 

MCC 9405   Mua trong nội bộ chính phủ: Chỉ dành cho chính phủ 

MCC 5732 Cửa hàng điện tử 

MCC 5722 Cửa hàng đồ gia dụng 

MCC 5542 Bình nóng lạnh tự động 

MCC 5541  Trạm dịch vụ (Có hoặc không có Dịch vụ phụ trợ) 
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MCC 7311   Quảng cáo 

 


