
THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH 

“GIAO DỊCH ONLINE – NHẬN NGAY ƯU ĐÃI” 

 

1. Thời gian khuyến mại: từ ngày 15/07/2020 đến ngày 31/08/2020 

2. Địa bàn khuyến mại: trên toàn hệ thống Sacombank tại Việt Nam  

3. Hình thức khuyến mại: tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền 

4. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại: dịch vụ Ngân hàng điện tử của Sacombank (Sacombank eBanking) 

5. Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: tiền mặt 

6. Đối tượng được hưởng khuyến mại: Tất cả khách hàng cá nhân thỏa điều kiện, không bao gồm Cán bộ 

nhân viên Sacombank và các công ty thành viên. 

7. Cơ cấu giải thưởng:   

STT Nội dung Giá trị Số lượng dự kiến Tổng tiền 

1 Đăng ký        50.000           8.000   400.000.000  

2 Đăng nhập lần đầu + 01 giao dịch         50.000   18.800  940.000.000 

3 Nạp tiền điện thoại        50.000  10.500  525.000.000  

8. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:  1.865.000.000 đồng  

9. Nội dung chi tiết chương trình khuyến mại: 

 Quy định về tặng tiền khi đăng ký 

- Mỗi ngày tặng 50.000đ/khách hàng cho 200 khách hàng đầu tiên đăng ký thành công dịch vụ 

Sacombank eBanking phân hệ thanh toán.  

- Không áp dụng cho các khách hàng hủy và đăng ký lại trong thời gian triển khai chương trình.  

 Quy định về tặng tiền khi đăng nhập lần đầu + 01 giao dịch 

- Mỗi ngày tặng 50.000đ/khách hàng cho 400 khách hàng đầu tiên đăng nhập lần đầu và có 01 

giao dịch thành công qua kênh iBanking hoặc mBanking. 

- Áp dụng các giao dịch:  

✓ Chuyển khoản trong/ngoài Sacombank nhận bằng tài khoản, thẻ nội địa, thẻ Visa, 

MasterCard, Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu/ Căn cước công dân, điện thoại di động.  

✓ Thanh toán mã QR, tiền vay, hóa đơn, thẻ tín dụng, học phí, vé lữ hành trả sau, phí dịch 

vụ Cảng. 

✓ Mua bảo hiểm du lịch, thẻ trả trước phi vật lý, nạp tiền điện thoại, thẻ trả trước, thẻ game, 

ví điện tử. 

✓ Mở tiền gửi trực tuyến 

✓ Đặt dịch vụ trực tuyến: vé máy bay, vé tàu, vé xe, vé xem phim, đặt phòng khách sạn. 

 Quy định về tặng tiền khi Nạp tiền điện thoại 



- Tặng 50.000đ/khách hàng cho 500 khách hàng đầu tiên nạp tiền điện thoại thành công với 

mệnh giá từ 200.000 đồng qua kênh iBanking hoặc mBanking vào các ngày thứ 6, thứ 7 và 

Chủ nhật hàng tuần trong thời gian triển khai. 

10. Quy định chung: 

- 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. 

- Mỗi khách hàng chỉ được nhận thưởng 1 lần / hạng mục ưu đãi.  

 

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 

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

 Điện thoại: Hotline:(028) 1900 5555 88 

 


