
 

 

 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

‘THANH TOÁN ONLINE – NGẬP TRÀN ƯU ĐÃI’’ 

1. Thời gian khuyến mại: từ 01/01/2021 đến 11/02/2021 

2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: tất cả điểm giao dịch của Sacombank trên toàn quốc. 

3. Hình thức khuyến mại: tặng tiền. 

4. Khách hàng của chương trình khuyến mại: tất cả các khách hàng cá nhân. 

5. Cơ cấu giải thưởng: Tổng giải thưởng không vượt quá 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng) 

6. Nội dung chi tiết:  

a. Khuyến mại đặt dịch vụ trực tuyến (01/01/2021 – 11/02/2021): 

- Hoàn 50%, tối đa 200.000đ khi mua vé máy bay, vé tàu, vé xe, đặt khách sạn.  

- Mỗi khách hàng được hoàn tiền tối đa 1 lần cho mỗi dịch vụ: mua vé máy bay, vé tàu, vé xe, đặt khách 

sạn trên mỗi ứng dụng mBanking, Sacombank Pay. Hoàn tiền vào tài khoản hoặc thẻ khách hàng thực 

hiện giao dịch chậm nhất 30 ngày sau khi kết thúc chương trình. 

- Tổng ngân sách: 200.000.000 đồng 

b. Khuyến mại mua sắm trực tuyến VnShop (11/01/2021 – 11/02/2021): 

- Giảm 50%, tối đa 100.000đ khi mua sắm trực tuyến trên ứng dụng mBanking, Sacombank Pay trong 

thời gian 11/01/2021 đến 11/02/2021. Mã giảm giá: ILOVESACOMBANK 

- Mỗi khách hàng được giảm giá tối đa 2 lần mỗi tuần. Thời gian mỗi tuần được quy định là: 11/01 – 17/01, 

18/01 – 24/01, 25/01 – 31/01, 01/02 – 07/02, 08/02 – 11/02. 

- Tổng ngân sách: 100.000.000 đồng  

7. 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, tại các điểm giao dịch của Ngân hàng.  

- Danh sách khách hàng nhận thưởng sẽ được công bố trên trang web của Sacombank 

https://khuyenmai.sacombank.com. 

8. Các quy định khác: 

- 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  

- 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. 

- 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 sẽ trực tiếp đứng ra giải quyết theo quy 

định của pháp luật hiện hành trong trường hợp có tranh chấp, khiếu nại xảy ra liên quan đến chương 

trình khuyến mãi. 

https://khuyenmai.sacombank.com/


 

 

- 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 quảng cáo nào trong trường hợp khách hàng đồng ý. 

- 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 

- 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. 

- Các yêu cầu/quy định không nêu trong chương trình thì các chi nhánh/phòng giao dịch Sacombank vẫn 

áp dụng theo quy định hiện hành. 

9. Quy định 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 3526 6060 Fax: 028 3526 7334 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN 


