
 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI 

“DU LỊCH THẢ GA, KHÔNG LO VỀ GIÁ” 

1. Thời gian chương trình: Từ ngày 25/06/2020 đến hết ngày 15/09/2020 

2. Đối tượng chương trình: Khách hàng (KH) cá nhân (không áp dụng đối với CBNV Sacombank 

và công ty trực thuộc) 

3. Địa bàn áp dụng: Toàn quốc 

4. Nội dung chương trình: 

❖ Ưu đãi 1: Hoàn tiền khi mua vé lữ hành / đặt phòng khách sạn: 

- Đối tượng: KH có tài khoản Sacombank Pay (định danh) hoặc mbanking thực hiện (i) 

mua vé lữ hành (máy bay/vé xe/vé tàu) hoặc (ii) đặt phòng khách sạn trên app 

Sacombank Pay hoặc mBanking 

- Nội dung và điều kiện: 

o Hoàn 30% (tối đa 300,000 đồng) trên tổng giá trị giao dịch 

o Mỗi giao dịch (i) và (ii) được hoàn tối đa 01 lần. KH có thể được hoàn cùng lúc giao 

dịch (i) và (ii) nếu đồng thời thỏa điều kiện cả hai chương trình. 

o Áp dụng cho 1,000 KH thỏa điều kiện đầu tiên 

o Giao dịch thẻ phụ được tính cho thẻ chính 

❖ Ưu đãi 2: Miễn phí trả góp các chi tiêu du lịch với thẻ tín dụng: 

- Đối tượng: KH là chủ thẻ tín dụng quốc tế nhắn tin đăng ký tham gia chương trình theo 

cú pháp quy định: 

THE DULICH [6 số chuẩn chi] 6T gửi 8149 

- Nội dung và điều kiện: 

o Miễn phí giao dịch trả góp kỳ hạn 6 tháng cho các chi tiêu về du lịch, đặt phòng 

khách sạn, mua vé máy bay/vé xe/vé tàu có giá trị tối thiểu là 3 triệu đồng 

o Mỗi KH được tham gia 01 lần 

o Áp dụng 1,000 KH thỏa điều kiện và nhắn tin đăng ký đầu tiên 

o Giao dịch thẻ phụ được tính cho thẻ chính 

o Đối với giao dịch trả góp sẽ theo quy định về sản phẩm dịch vụ hiện hành của 

Sacombank theo từng thời kỳ 

❖ Ưu đãi 3: Ưu đãi khi mua tour tại Vietravel: 

- Đối tượng:  

o Khách hàng là Chủ thẻ tín dụng quốc tế Sacombank; 



o Thẻ áp dụng: Thẻ tín dụng quốc tế Sacombank (thẻ cá nhân, không bao gồm thẻ 

phụ); cụ thể mã BIN thẻ áp dụng ưu đãi: 

Stt Loại thẻ Mã BIN Stt Loại thẻ Mã BIN 

1 Visa Credit Platinum 436438 7 Mastercard Credit 512341 

2 Visa Credit Infinite 466243 8 Mastercard Credit Gold 526830 

3 Visa Credit Classic 472074 9 Mastercard World 552332 

4 Visa Credit Gold 472075 10 Jcb Classic 356480 

5 Visa Credit Signature 455376 11 Jcb Gold 356481 

6 Visa Ladies First 486265 12 Jcb Ultimate 356062 

- Nội dung: Hoàn 10% tối đa 1.000.000VND cho hóa đơn từ 5.000.000VND khi thanh 

toán bằng thẻ tín dụng quốc tế Sacombank tại www.travel.com.vn và hệ thống văn 

phòng Vietravel (chi tiết địa chỉ tại: www.vietravel.com ). 

- Điều kiện áp dụng ưu đãi: 

o Áp dụng cho tất cả sản phẩm – dịch vụ Vietravel cung cấp có giá trị thanh toán từ 

5.000.000VND; 

o Mỗi Chủ thẻ tín dụng quốc tế được ưu đãi 01 (một) lần/ tháng trong thời gian 

chương trình, với mức giảm 10% tối đa 1.000.000 VNĐ/hóa đơn/ tháng; 

o Xác định Chủ thẻ theo số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu được cập nhật tại hệ thống dữ 

liệu khách hàng Sacombank; 

o Các sản phẩm tham gia chương trình xuất hóa đơn riêng; 

o 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; 

o Chương trình có thể kể 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; 

o Các khách hàng hủy tour vì lý do cá nhân sẽ bị truy thu lại số tiền hoàn trong 

trường hợp khách hàng đã được hoàn tiền; 

o Giao dịch thẻ hợp lệ để xét hoàn tiền là giao dịch tại tất cả các địa điểm áp dụng 

ưu đãi của Vietravel, đồng thời giao dịch đó đã bút toán trên hệ thống Sacombank. 

o Danh sách giao dịch hợp lệ được chốt vào ngày 30 hoặc 31 hàng tháng và 

Sacombank hoàn tiền ưu đãi cho khách hàng theo trước ngày 25 của tháng tiếp 

theo liền kề. 

 



5. Điều kiện và quy định khi tham gia chương trình: 

- Giao dịch thanh toán hợp lệ là giao dịch mua sắm hàng hóa, dịch vụ (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 diễn ra chương trình tại các gian hàng nằm trong danh sách khuyến mãi theo thể 

lệ này và không được hủy trước thời điểm xét thưởng của chương trình. 

- Tài khoản Sacombank Pay định danh: Ứng dụng Sacombank Pay đã được định danh 

thông qua việc liên kết thẻ/tài khoản thanh toán của Người dùng tại Sacombank hoặc định 

danh trực tiếp tại Chi nhánh/Phòng giao dịch Sacombank hoặc các hình thức khác trong 

từng thời kỳ 

- Giao dịch của chủ thẻ phụ được cộng dồn cho giao dịch của thẻ chính 

- Đối với các giao dịch 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 45 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: 

- 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/  

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 sử dụng hình ảnh, tên và địa chỉ của khách hàng trúng thưởng nhằm 

mục đích quảng cáo mà không phải trả thêm một khoản tiền chi phí nào khi khách hàng 

tham gia chương trình này 

- Khách hàng phải chịu mọi chi phí phát sinh (nếu có) liên quan đến việc nhận ưu đãi từ 

chương trình 

- 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 30 ngày kể từ khi nhận được thông báo kết quả trúng thưởng, Sacombank không tiếp 

nhận bất cứ khiếu nại nào của khách hàng về việc trúng thưởng.  

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, 

Sacombank có trách nhiệm trực tiếp giải quyết, nếu không thỏa thuận được tranh chấp sẽ 

được xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.  

- 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. 

8. Quy định đầu mối giải đáp thắc mắc:  

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


Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại này, khách hàng liên hệ các CN/PGD 

Sacombank hoặc theo địa chỉ, số điện thoại sau để được giải đáp:  

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín  

266 - 268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, TP. Hồ Chí Minh  

Điện thoại: 028 3526 6060 Fax: 028 3526 7334  

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN 


