THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI
1. THỜI GIAN CHƯƠNG TRÌNH: Từ ngày 20/12/2021 đến ngày 28/02/2022
2. ĐỐI TƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH:
- Tất cả chủ thẻ tín dụng quốc tế cá nhân Sacombank
- Không bao gồm thẻ phụ
3. Nội dung chương trình khuyến mãi và quy định:
STT

Đơn vị

1

CO.OPMART

Nội dung
Hoàn 15% tối đa 200.000 VND đơn hàng từ 1.000.000 VND trở lên.
▪

Thời gian: các ngày trong tuần từ 20/12/2021 đến 28/02/2022.

▪

Áp dụng thẻ tín dụng quốc tế cá nhân Sacombank

▪

Số lượng ưu đãi: 1,500 lượt giao dịch hợp lệ đầu tiên
✓ Mỗi chủ thẻ chỉ được tham gia chương trình 1 lần /tháng trong thời gian chương trình, với mức

hoàn tiền 15% tối đa 200.000đ/hóa đơn/tháng. Xác định Chủ thẻ theo CMND/ CCCD/ Hộ chiếu.
lưu tại hệ thống Sacombank.
✓ Giao dịch hợp lệ là giao dịch thanh toán qua máy POS tại địa điểm áp dụng ưu đãi và thực hiện

nhắn tin tham gia CTKM (*) thành công.
✓ Thời gian hoàn tiền giao dịch vào ngày 25 của tháng tiếp theo
✓ Chương trình có thể kết thúc sớm hơn khi hết ngân sách tối đa
✓ Địa điểm áp dụng ưu đãi: Hệ thống Co.opmart, Co.opXtra, Co.opmart SCA trên toàn quốc
(*)

Cách thức nhắn tin tham gia ưu đãi:

THE {khoảng trắng} SALECOOP {khoảng trắng} 1234 (1234 là 4 số cuối của thẻ tín dụng) gửi 8149
-

Số điện thoại nhắn tin là số của chủ thẻ chính đăng ký và lưu tại hệ thống Sacombank.

-

Số thẻ nhắn tin trùng khớp với thẻ thực hiện giao dịch hưởng ưu đãi.
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BIG C/GO!/TOPS
MARKET

-

Thời gian nhắn tin không vượt quá tháng phát sinh giao dịch đủ điều kiện hoàn tiền ưu đãi.

-

Chi phí: 1.500 VND/SMS

Hoàn 15% tối đa 200.000 VND cho đơn hàng từ 1.000.000 VND trở lên.
▪

Thời gian: các ngày trong tuần từ 20/12/2021 đến 28/02/2022.

▪

Áp dụng thẻ tín dụng quốc tế cá nhân Sacombank

▪

Số lượng ưu đãi: 1,000 lượt giao dịch hợp lệ đầu tiên
✓ Mỗi chủ thẻ chỉ được tham gia chương trình 1 lần /tháng trong thời gian chương trình, với mức

hoàn tiền 15% tối đa 200.000đ/hóa đơn/tháng. Xác định Chủ thẻ theo CMND/ CCCD/ Hộ chiếu.
lưu tại hệ thống Sacombank.
✓ Giao dịch hợp lệ là giao dịch thanh toán qua máy POS tại địa điểm áp dụng ưu đãi và nhắn tin

tham gia CTKM (*) thành công.
✓ Thời gian hoàn tiền giao dịch vào ngày 25 của tháng tiếp theo.
✓ Chương trình có thể kết thúc sớm hơn khi hết ngân sách tối đa
✓ Địa điểm áp dụng ưu đãi: Hệ thống Big C, GO!, go!, Tops Market trên toàn quốc
(*)

Cách thức nhắn tin tham gia ưu đãi:

THE {khoảng trắng} SALEBIGC {khoảng trắng} 1234 (1234 là 4 số cuối của thẻ tín dụng) gửi 8149
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GRABFOOD

-

Số điện thoại nhắn tin là số của chủ thẻ chính đăng ký và lưu tại hệ thống Sacombank.

-

Số thẻ nhắn tin trùng khớp với thẻ thực hiện giao dịch hưởng ưu đãi.

-

Thời gian nhắn tin không vượt quá tháng phát sinh giao dịch đủ điều kiện hoàn tiền ưu đãi.

-

Chi phí: 1.500 VND/SMS

Giảm 50.000 VND cho đơn hàng Grabfood từ 120.000 VND.
▪

Thời gian áp dụng: Từ 20/12/2021 đến hết 13/01/2022.

▪

Số lượt ưu đãi: 100 lượt/ ngày.

✓ Ưu đãi áp dụng cho đơn hàng Grabfood tại ứng dụng Grab có giá trị thanh toán từ 120.000 VND.
✓ Tại bước Thanh toán đơn hàng, Khách hàng vào mục Ưu đãi và chọn ưu đãi Sacombank để được

giảm giá tự động.
✓ Mỗi Khách hàng được ưu đãi tối đa 03 lần trong thời gian chương trình (xác định “Khách hàng”

theo Tài khoản đăng ký tại ứng dụng Grab).
✓ Áp dụng cho Thẻ tín dụng quốc tế Sacombank có đầu 6 số đầu của Thẻ như sau: 356062,

356480,356481, 436438, 423238, 455376, 466243, 472074, 472075, 486265, 512341, 526830,
552332.
✓ Đối với đơn hàng có cước phí giao dịch cao hơn giá trị giá trị ưu đãi, khi sử dụng Mã ưu đãi, Khách

hàng thanh toán thêm khoản chênh lệch.
✓ Giá trị của Mã ưu đãi không bao gồm Phí cầu đường và các Phụ phí khác, Khách hàng tự thanh

toán cho tài xế (nếu có).
✓ Giao dịch phải thỏa mãn điều kiện giao dịch thành công, ưu đãi không áp dụng đối với các giao

dịch hủy, giao dịch hoàn 100%.
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AEONESHOP

Hoàn 15% (tối đa 200.000 VND) cho hóa đơn từ 1.000.000 VND khi thanh toán trực tuyến tại website
https://aeoneshop.com/ và ứng dụng AeonEshop.
▪

Thời gian áp dụng: Từ 20/12/2021 đến 28/02/2022.

▪

Số lượt ưu đãi của chương trình: 666 lượt.
✓ Ưu đãi dành cho: Khách hàng là Chủ thẻ Sacombank thanh toán đơn hàng bằng Thẻ tín dụng

quốc tế Sacombank.
o

Xác định “Chủ thẻ”: Theo số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu được cập nhật tại hệ thống Sacombank.

o

Thẻ áp dụng: Thẻ tín dụng quốc tế Sacombank có đầu 6 số đầu Thẻ là 356062,
356480,356481, 436438, 423238, 455376, 466243, 472074, 472075, 486265, 512341,
526830, 552332.

✓ Mỗi Chủ thẻ được ưu đãi 02 lần trong thời gian chương trình (không bao gồm Chủ thẻ phụ), nếu

Chủ thẻ sở hữu nhiều thẻ ưu đãi sẽ áp dụng cho 02 giao dịch hợp lệ đầu tiên.
✓ Tại bước Thanh Toán Khách hàng chọn một trong các hình thức thanh toán sau để tham gia

chương trình:
o Thanh toán bằng thẻ ATM/ Visa/ Master/ JCB qua Payoo.
o Thanh toán online qua cổng ZaloPay bằng thẻ Visa/ Master/ JCB.
✓ Khách hàng khi tham gia Chương Trình này được tham gia đồng thời các ưu đãi khác do

AeonEshop thực hiện (nếu có).
✓ Giao dịch phải thỏa mãn điều kiện giao dịch thành công và không áp dụng đối với các giao dịch

hủy, giao dịch hoàn 100%.
✓ Chương trình có thể kết thúc sớm khi đạt 666 lượt ưu đãi hợp lệ.
✓ Sacombank hoàn tiền ưu đãi vào tài khoản Thẻ của Khách hàng ngày 30/03/2022.
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TIKI

Giảm 250.000 VND cho đơn hàng có giá trị thanh toán từ 2.000.000 VND tại website www.tiki.vn và ứng
dụng Tiki.
▪

Thời gian chương trình: 09h00 – 23h59 Thứ Ba hàng tuần, từ 15/12/2021 – 25/01/2022

▪

Số lượt ưu đãi: 100 lượt/ ngày chương trình.
✓ Mỗi Thẻ được ưu đãi 01 lần/ tuần/ trong thời gian chương trình (xác đinh “Thẻ” dựa trên 4 chữ số

cuối của Thẻ, ngày hết hạn Thẻ).
✓ Khách hàng chọn hình thức thanh toán bằng Thẻ Sacombank để tham gia chương trình (giảm

giá tự động);
✓ Áp dụng cho tất cả sản phẩm đăng bán tại sàn giao dịch thương mại điện tử Tiki, ngoại trừ sữa

cho trẻ dưới 24 tháng và rượu có cồn từ 15 độ và các sản phẩm Dịch vụ số.
✓ Áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác và áp dụng đồng thời với phương thức

thanh toán bằng Tiki Xu.

✓ Không áp dụng đồng thời với chương trình Trả góp.
✓ Trường hợp khách hàng trả/đổi sản phẩm sau khi đã thanh toán thành công thì phần khuyến mãi

sẽ bị hủy và không được cấp lại. Thời gian hoàn tiền tùy theo quy định của Ngân hàng.
✓ Giao dịch phải thỏa mãn điều kiện giao dịch thành công, ưu đãi không áp dụng đối với các giao

dịch hủy, giao dịch hoàn 100%.
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SHOPEE

Giảm 250.000 VND cho đơn hàng có giá trị thanh toán từ 2.000.000 VND tại website https://shopee.vn/
và ứng dụng Shopee.
▪

▪

Thời gian chương trình:
o

Ưu đãi hàng tuần: 11h00 - 23h59’ Thứ Sáu hàng tuần, từ 17/12/2021 - 28/01/2022.

o

Ưu đãi ngày Đặc biệt: 11h00 - 23h59’ vào ngày 01/01/2022 và 15/01/2022.

Số lượt ưu đãi: 100 lượt/ ngày chương trình.
✓ Mỗi Thẻ (dựa trên mã BIN, 04 chữ số cuối thẻ, ngày hết hạn thẻ) được hưởng ưu đãi tối đa 01

lần/tháng đối với Ưu đãi hàng tuần và 01 lần/ngày đối với Ưu đãi ngày Đặc biệt trong thời gian
chương trình.
✓ Chủ thẻ chọn hình thức thanh toán bằng thẻ Sacombank để tham gia chương trình (giảm giá tự

động).
✓ Áp dụng cho tất cả sản phẩm đăng bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử Shopee, trừ sản

phẩm sim điện thoại, thẻ cào, e-voucher và dịch vụ, sữa cho bé từ 0 đến 24 tháng tuổi, và các
đơn hàng do người bán tự vận chuyển.
✓ Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác.
✓ Trường hợp khách hàng trả/đổi sản phẩm sau khi đã thanh toán thành công thì phần khuyến mãi

sẽ được tính trên giá trị thanh toán thực. Thời gian hoàn tiền tùy theo quy định của Ngân hàng.
✓ Giao dịch phải thỏa mãn điều kiện giao dịch thành công, không liên quan đến điều tra về gian lận

giả mạo; Chương trình không áp dụng đối với các giao dịch hủy, giao dịch hoàn 100%.
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ĐIỆN MÁY

Giảm 500.000 VND cho hóa đơn thanh toán có giá trị từ 5.000.000 VND.

CHỢ LỚN

▪

Thời gian: các ngày trong tuần từ 20/12/2021 đến 28/02/2022.

▪

Số lượt ưu đãi của chương trình: 600 lượt.
✓

Mỗi Chủ thẻ được ưu đãi 01 lần trong thời gian chương trình; Xác định Chủ thẻ theo CMND/
CCCD/ Hộ chiếu lưu tại hệ thống Sacombank.

✓

Ưu đãi áp dụng cho tất cả sản phẩm tại Điện Máy Chợ Lớn có giá trị hóa đơn thanh toán từ
5.000.000 VND và có số tiền thanh toán sau cùng bằng Thẻ TDQT phải từ 4.500.000 VND.

✓

Chủ thẻ tín dụng quốc tế Sacombank khi tham gia chương trình này được tham gia đồng thời
chương trình ưu đãi hiện có tại Điện Máy Chợ Lớn và chương trình “Trả góp lãi suất 0%”.

✓
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BAMBOO
AIRWAYS

Chương trình kết thúc sớm nếu đạt ngân sách tối đa.

1. Ưu đãi Bamboo Airways:
✓ Giảm đến 20% giá vé cơ sở áp dụng bay vào giai đoạn thường.
✓ Giảm 5% giá vé cơ sở áp dụng bay vào các giai đoạn đặc biệt (Tết dương lịch 30/12/2021 -

04/01/2022, Tết âm lịch 17/01/2022 – 16/02/2022, Giỗ tổ 08/04/2022 – 12/04/2022, Giải Phóng Miền
Nam: 28/04/222 -05/05/2022)
▪

Thời gian: các ngày trong tuần từ 21/12/2021 đến 31/01/2022.

▪

Tên Mã ưu đãi: STBBAV30

▪

Số lượt sử dụng mã: 2,000 lượt

▪

Đường bay áp dụng: Tất cả đường bay nội địa

▪

Thời gian bay áp dụng: 21/12/2021 đến 20/05/2022

▪

Tối đa 3 pax/1 Booking

2. Ưu đãi Sacombank: Hoàn thêm 200.000 VND cho giá trị hóa đơn thanh toán sau cùng từ 1.000.000
VND trở lên (*) khi đặt vé máy bay nội địa tại website Bamboo Airways (http://bambooairways.com )

▪

Số lượng ưu đãi hoàn tiền: 1,000 KH đầu tiên

▪

Mỗi chủ Thẻ được hoàn 01 lần /tháng chương trình, Xác định Chủ thẻ theo CMND/ CCCD/ Hộ chiếu
lưu tại hệ thống Sacombank.

▪

Thời gian hoàn tiền giao dịch hợp lệ vào ngày 25 của tháng tiếp theo.

▪

Chương trinh có thể kết thúc sớm nếu đạt ngân sách tối đa.

(*) Giá trị hóa đơn thanh toán sau cùng = Tổng giá trị hóa đơn thanh toán – ưu đãi giảm giá STBBAV30
từ Bamboo Airways.
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TRAVELOKA

Tặng Mã ưu đãi dịch vụ:
1. Vé máy bay và phòng khách sạn: Giảm 150.000 VND, cho giao dịch tối thiểu 1.000.000 VND.
2. Vé tham quan và giải trí: Giảm 100.000 VND, cho giao dịch từ 700.000 VND
▪

Thời gian: các ngày trong tuần từ 20/12/2021 đến 28/02/2022.

▪

Mã Coupon: SACOMOKA

▪

Số lượng ưu đãi: 60 Coupons/tuần
✓

Mã SACOMOKA sử dụng được cho 1 trong 3 sản phẩm vé bay, khách sạn, vé vui chơi giải trí.

✓

Mỗi Chủ Thẻ Hợp Lệ (tương ứng với 1 số điện thoại, 1 email, 1 Thẻ) được sử dụng 01 (một) mã
SACOMOKA trong thời gian chương trình.

✓

Ưu đãi không được cấp lại nếu giao dịch bị hủy do người mua;

✓

Ưu đãi chỉ áp dụng khi thanh toán bằng VND

✓

Mã Ưu đãi không có giá trị quy đổi thành tiền mặt

✓

Khách hàng sử dụng mã Ưu đãi sai mục đích hoặc vi phạm các điều khoản & điều kiện khuyến
mãi sẽ bị từ chối việc sử dụng mã Ưu đãi của Traveloka trong tương lai. Sử dụng mã Ưu đãi sai
là khi Traveloka xác định rằng mã Ưu đãi bị áp dụng sai mục đích, nhằm gian lận hoặc trục lợi

✓

Traveloka không cấp lại các mã Ưu đãi bị gián đoạn, hủy bỏ do gian lận, sự cố kỹ thuật hoặc do
sử dụng không đúng cách. Mọi thay đổi về nội dung chương trình phải được sự thống nhất và
xác nhận bằng văn bản từ hai bên

✓

Thanh toán 100% giá trị hóa đơn tham gia chương trình bằng thẻ tín dụng quốc tế cá nhân
Sacombank

✓
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VIETRAVEL

Chương trình Sacombank có thể kết thúc sớm nếu hết ngân sách.

Hoàn 10% (tối đa 500.000VND) cho Tour du lịch nội địa từ 3.000.000VND
▪

Thời gian: các ngày trong tuần từ 20/12/2021 đến 28/02/2022.

▪

Số lượt ưu đãi của chương trình: 300 lượt.

▪

Áp dụng cho Tour nội địa do Vietravel cung cấp có giá trị thanh toán từ 3.000.000VND;
✓

Mỗi Chủ thẻ tín dụng quốc tế được ưu đãi 01 (một) lần trong thời gian chương trình, với mức giảm
10% tối đa 5000.000 VNĐ/hóa đơn.

✓

Chủ thẻ tín dụng quốc tế Sacombank khi tham gia chương trình này được tham gia đồng thời các
chương trình ưu đãi hiện có tại Vietravel và chương trình “Trả góp lãi suất 0%” trong thời hạn diễn
ra chương trình này;

✓

Chương trình có thể kết thúc sớm khi đạt ngân sách tối đa.

✓

Khách hàng được hưởng ưu tiên theo thứ tự thời gian thực hiện giao dịch hợp lệ cho đến thời
điểm chương trình kết thúc do hết ngân sách;

✓

Các khách hàng hủy tour sẽ bị truy thu lại số tiền hoàn trong trường hợp khách hàng đã được
hoàn tiền;

✓

Thời gian hoàn tiền tối đa 30 ngày sau khi kết thúc chương trình.

4. Thông tin phản hồi tin nhắn tham gia CTKM tại Co.opMart & Big C:
Loại tin nhắn
ĐĂNG KÝ tham gia CTKM thành công

Nội dung tin nhắn

Ghi chú

“Cam on Quy KH da dang ky tham gia Tin nhắn chỉ thể hiện đăng ký tham gia thành công,
CT uu dai tai COOP/BIGC, vui long truy kết quả hoàn tiền cuối củng sẽ được Sacombank
cap http://bit.ly/3odIzvU de biet chi tiet thông báo chính thức tại Website.
the le CT LH:1900555588’

ĐĂNG KÝ không thành công:

“The/GD cua Quy KH khong thoa dieu

(Sai cú pháp, Sai số Thẻ GD, tình trạng kien tham gia CT COOP/BIGC. Vui long
thẻ “Khóa/thay thế thẻ”, sai ngày ưu lien he tong dai Sacombank de ho tro.
đãi).

LH:1900555588”

Đã ĐĂNG KÝ tham gia CTKM

“Quy Khach da dang ki tham gia CT
COOP/BIGC truoc do. Cam on quy
khach da su dung DV cua Sacombank
LH:1900555588’

5. Điều kiện và một số định nghĩa:
- Giao dịch thanh toán hợp lệ là giao dịch mua sắm hàng hóa, dịch vụ bằng phương thức thanh toán trực tuyến hoặc thanh
toán QR hoặc thanh toán qua máy POS (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 xét thưởng của chương trình.
- Giao dịch đủ điều kiện không được hủy trước thời gian hoàn tiền.
- Khách hàng thỏa điều kiện chương trình sẽ được hoàn tiền trực tiếp vào số tài khoản thẻ phát sinh giao dịch chậm nhất 30
ngày kể từ ngày kết thúc chương trình khuyến mại.
- Các giao dịch không được tính bao gồm giao dịch rút tiền mặt/ứng tiền mặt, giao dịch liên quan phí, lệ phí, 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 được thực hiện bởi thẻ bị đóng
trong thời gian khuyến mãi;
- Giao dịch tham gia chương trình không được phép hủy trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình và không được
hủy trước thời điểm xét giải của chương trình.
- Khách hàng đủ điều kiện tham gia chương trình là khách hàng cá nhân và là chủ thẻ Sacombank và không vi phạm bất kỳ
điều khoản nào của chương trình khuyến mại này hoặc bất kỳ điều khoản điều kiện sử dụng thẻ nào của sản phẩm Thẻ tín
dụng Sacombank mà KH đang sử dụng, không có các hành vi giả mạo hoặc lạm dụng để hưởng chương trình khuyến mại
(các hành vi giả mạo hoặc lạm dụng thể hiện thông qua việc KH không cung cấp được chứng từ hợp lệ khi Sacombank có
yêu cầu)
- 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.
- Sacombank có quyền từ chối trao thưởng hoặc ghi nợ lại tài khoản của chủ thẻ mà không cần báo trước hoặc yêu cầu chủ
thẻ hoàn tiền trả thưởng mà Sacombank đã trả thưởng cho KH 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 nghi ngờ trục lợi, giao dịch chi tiêu các hàng hóa dịch
vụ bị pháp luật cấm hoặc hạn chế, hoặc các giao dịch chi tiêu không phục vụ cho mục đích cá nhân.
6. Quy định về trách nhiệm thông báo:
- Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín 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/

7. Các quy định khác:
- Sacombank chỉ chi thưởng đối với những tài khoản còn hoạt động 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 trao giải thưởng.
- 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).
- 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.
- Sau thời gian 30 ngày kể từ ngày kết thúc trao thưởng, Sacombank không tiếp nhận bất cứ khiếu nại nào của khách hàng.
- Khách hàng phải chịu mọi chi phí phát sinh (nếu có) liên quan đến việc nhận ưu đãi từ chương trình.
- Chương trình có thể kết thúc sớm hơn khi hết ngân sách.
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 / (028) 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

