
 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

“THANH TOÁN TIỀN NƯỚC – HOÀN CƯỚC 50%” 

 

1. Thời gian triển khai: 15/10/2020 – 30/11/2020 

2. Phạm vi thực hiện: CN/PGD Sacombank tại các tỉnh/thành có liên kết nước (*) 

(*) TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội, TP Hải Phòng, TP Đà Nẵng, TP Cần Thơ, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Quảng Ninh, 

Phú Thọ, Hà Nam, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Bình Định, Phú 

Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Gia Lai, Kon Tum, Đak Lak, Lâm Đồng, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, 

Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Đồng Tháp, Trà Vinh, Sóc Trăng, 

Bạc Liêu, An Giang. 

3. Khách hàng áp dụng:  

- Tất cả khách hàng cá nhân thỏa điều kiện, bao gồm CBNV Sacombank và các Công ty thành viên. 

4. Cơ cấu giải thưởng:   

STT Nội dung Giá trị Số lượng dự kiến Tổng tiền 

1 Hoàn tiền khi thanh toán hóa đơn nước        50.000           4.700   235.000.000 

5. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: 235.000.000 đồng (Hai trăm ba mươi lăm triệu đồng chẵn) 

6. Nội dung chi tiết chương trình khuyến mại: 

- Mỗi ngày hoàn 50% giá trị hóa đơn, tối đa 50.000đ/hóa đơn cho 100 lượt thanh toán thành công đầu tiên 

qua (i) Internet Banking; (ii) Mobile Banking và (iii) Ủy thác thanh toán tự động 

- Mỗi hóa đơn chỉ được hoàn 1 lần/3 kênh giao dịch (Internet Banking, Mobile Banking & Ủy thác thanh toán 

tự động). 

- Đối với Ủy thác thanh toán hóa đơn tự động: áp dụng các hóa đơn nước đăng ký mới và có lượt thanh toán 

thành công trong thời gian triển khai chương trình. 

- Đối với Internet Banking, Mobile Banking: áp dụng các hóa đơn nước lần đầu thanh toán thành công trong 

thời gian triển khai chương trình (không bao gồm các hóa đơn nước đã có lượt thanh toán thành công trong 

thời gian từ 01/01/2020 đến 14/10/2020). 

- Hạn mức tối đa 01 ngày là 5.000.000 đồng/ngày. Trường hợp ngày hôm trước không sử dụng hết có thể 

cộng dồn vào ngày kế tiếp cho đến khi kết thúc chương trình. 

- Tiền thưởng sẽ được chuyển vào tài khoản của khách hàng chậm nhất 10 ngày sau khi kết thúc chương 

trình. 

7. Đầu mối giải đáp thắc mắc: Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại này, khách hàng liên hệ các 

chi nhánh/ phòng giao dịch 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) 3 8469516, Máy lẻ: 2291, Hotline:(028) 1900 5555 88 

8. Trách nhiệm công bố thông tin: Sacombank sẽ thông báo đầy đủ chi tiết nội dung của thể lệ chương trình 

khuyến mại, trị giá từng loại giải thưởng, công bố danh sách các khách hàng trúng thưởng trên trang web của 

Sacombank www.khuyenmai.sacombank.com. 

 

 

http://www.khuyenmai.sacombank.com/

