CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI & ƯU ĐÃI
8/3 YÊU THƯƠNG KHÔNG CHỈ BẰNG LỜI
1. Dịch vụ khuyến mãi: Giao dịch do Khách hàng doanh nghiệp thực hiện trên tài khoản thanh toán, tiền gửi có kỳ
hạn (tại quầy và trực tuyến), dịch vụ thanh toán quốc tế, bảo lãnh.
2. Phạm vi: Tại các điểm giao dịch của Sacombank trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
3. Thời gian:
Khuyến mãi: từ 01/03/2019 đến 08/03/2019.
Ưu đãi: từ 01/03/2019 đến 31/03/2019
4. Khách hàng của chương trình khuyến mãi (Đối tượng được hưởng khuyến mại): khách hàng doanh nghiệp có
Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Tổng Giám đốc/ Giám đốc là Doanh nhân nữ (sau đây gọi tắt là Doanh nghiệp nữ)
thực hiện giao dịch tài khoản, sử dụng tiền gửi có kỳ hạn (tại quầy, trực tuyến), dịch vụ thanh toán quốc tế, bảo
lãnh
5. Cơ cấu giải thưởng và quà tặng:
Khuyến mãi:
Nội dung

STT

SL giải

Voucher chăm sóc sắc đẹp/ mua mỹ phẩm của

1

Shiseido/ Ohui/ Su:m37/Kosé
Voucher chăm sóc sắc đẹp/ mua mỹ phẩm của

2

Shiseido/ Ohui/ Su:m37/Kosé

Trị giá giải thưởng (VNĐ)

308

1.000.000

20

5.000.000

Ghi chú:
-

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín cam kết giá trị quà tặng sẽ được xác định theo cơ
sở các hóa đơn đầu vào cho việc mua quà tặng của Công ty cung cấp.

-

Giải thưởng hiện vật không được quy đổi thành tiền mặt.

6. Nội dung chi tiết chương trình:
Ưu đãi:
Đối với các Doanh nghiệp nữ phát sinh giao dịch từ 01/03/2019 đến 31/03/2019 hưởng ngay các ưu đãi sau:

NỘI DUNG ƯU ĐÃI (*)

KHOẢN MỤC

Khách hàng mới

Khách hàng hiện hữu

Lãi suất cho vay

Từ 7%/năm;

Giảm tối đa 1% biên độ lãi suất cho vay;

Phí dịch vụ

Miễn phí giao dịch IB đến hết

Miễn phí giao dịch IB đến hết

31/12/2019.

31/03/2019.

Thẻ doanh nghiệp

Miễn phí thường niên 01 năm dành cho thẻ thanh toán và thẻ tín dụng doanh
nghiệp mở từ ngày 1/3/2019 đến ngày 31/3/2019.

Khuyến mãi:
Tặng quà cho Khách hàng thỏa điều kiện và có phát sinh giao dịch thành công trong thời gian triển khai

-

chương trình, cụ thể:


Đối với 308 khách hàng Doanh nghiệp nữ thực hiện giao dịch thành công sớm nhất: tặng 01 voucher
chăm sóc sắc đẹp /mua mỹ phẩm của Shiseido/ Ohui/ Su:m37/Kosé trị giá 1,000,000 đ.



Đối với 20 Khách hàng Doanh nghiệp có Chủ doanh nghiệp nữ có ngày sinh nhật vào ngày 8/3 thực
hiện giao dịch thành công sớm nhất: tặng 01 voucher chăm sóc sắc đẹp/ mua mỹ phẩm của Shiseido/
Ohui/ Su:m37/Kosé trị giá 5,000,000 đ.

-

Giao dịch thành công: bao gồm giao dịch trên tài khoản do chính khách hàng thực hiện, gửi tiền gửi có kỳ
hạn (tại quầy/ trực tuyến), giao dịch thanh toán quốc tế, phát hành bảo lãnh có giá trị tối thiểu
5.000.000đ/giao dịch.

-

Khách hàng thỏa điều kiện nhận quà sẽ được Sacombank thông báo ngay thời điểm phát sinh giao dịch
thành công (đối với giao dịch tại quầy) hoặc ngày làm việc tiếp theo (đối với giao dịch trực tuyến trên internet
banking)

-

Quà tặng sẽ được trao thưởng cho Khách hàng sau khi kết thúc chương trình (chậm nhất 31/03/2019) dưới
hình thức voucher giấy và voucher điện tử.

-

Mỗi khách hàng chỉ được tặng quà 1 lần trong thời gian triển khai chương trình.

-

Không áp dụng Cán bộ nhân viên Sacombank và Công ty thành viên.

Sacombank cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về chương trình khuyến mãi trên theo quy
định của pháp luật hiện hành.

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

