
 

 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH  

ĐÓN SINH NHẬT VÀNG – NGÀN LỜI TRI ÂN 

1. Hạng mục, dịch vụ khuyến mại: Hoàn tiền Thanh toán học phí 

2. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/12/2020 đến hết ngày 31/12/2020 

3. Phạm vi khuyến mại: Toàn quốc  

4. Hình thức ưu đãi: Hoàn tiền cho khách hàng thực hiện giao dịch thanh toán học phí 

5. Khách hàng của Chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại): Khách hàng cá 

nhân Sacombank (bao gồm CBNV của Sacombank) 

6. Tổng giá trị ngân sách: 1.000.000.000 đồng 

7. Nội dung chi tiết chương trình: Hoàn tiền 10% cho khách hàng giao dịch thanh toán học phí: 

₋ Dành cho khách hàng thanh toán hóa đơn học phí không dùng tiền mặt qua các kênh: 

Internet Banking, Mobile Banking, Sacombank Pay, tại quầy, ủy thác thanh toán, tổng 

đài Sacombank 1900555588. 

₋ Hoàn 10% vào tài khoản thanh toán (tối đa 100.000 đồng, tối thiểu 10.000 đồng) đối với 

giao dịch thanh toán học phí đầu tiên của khách hàng trong thời gian triển khai chương 

trình.  

₋ Mỗi khách hàng chỉ được hoàn một lần, ưu tiên theo thứ tự thời gian thanh toán cho đến 

khi hết ngân sách. 
 

8. 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/  

9. Các quy định khác: 

- Thời gian giao dịch hợp lệ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại.  

- Sacombank chỉ ưu đãi đối với những tài khoản còn hoạt động tại thời điểm diễn ra chương 

trình khuyến mại; không áp dụng đối với trường hợp tài khoản thanh toán Sacombank 

đóng trong thời gian chương trình diễn ra. 

- Sacombank là người quyết định cuối cùng trong việc xét duyệt các tài khoản Sacombank 

hợp lệ. 

- Sacombank được 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. 

https://khuyenmai.sacombank.com/


 

 

- Trong thời gian 45 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình, Sacombank sẽ hoàn tiền đến 

khách hàng thỏa điều kiện của chương trình. 

- Sau 45 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình, Sacombank không tiếp nhận bất cứ khiếu 

nại nào của khách hàng. 

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 / +84 3526 6060 

266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, 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 trên theo quy định của pháp luật hiện hành 


