
QUỐC GIA ĐỐI TÁC ƯU ĐÃI NGÀY HẾT HẠN

Nhật Bản
Ưu đãi đến 10% tại hệ thống sân 

bay Nhật Bản

Giảm giá  trực tiếp đến 10% với thanh toán bằng thẻ JCB 

'*Xuất trình coupon & thanh toán bằng thẻ JCB

* Tải coupon và danh sách điểm áp dụng tại: 

http://www.vn.jcb/vi/consumers/travel/welcome-to-japan/airport-discount/ 

Đến 30/09/2019

Nhật Bản Chuỗi cửa hàng AKKY tại Nhật Bản

Nhận Phiếu Quà Tặng lên đến 10.000 Yen cho hóa đơn từ 20.000 Yen

• Ưu đãi áp dụng cho thẻ JCB phát hành tại Việt Nam.

• Mỗi người chỉ được nhận 1 Phiếu Quà Tặng cho mỗi lần ghé thăm cửa hàng.

• Quý khách sẽ không nhận được Phiếu Quà Tặng nếu trong thanh toán có sử dụng 

Phiếu Quà Tặng.

• Chương trình có thể kết thúc sớm do ngân sách có hạn.

Từ 01/10/2017

Philipines
Nhà hàng và các dịch vụ chăm sóc 

sức khỏe tại Phillipine

Giảm giá lên tới 15% cho nhà hàng và 50% cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe

'• Áp dụng cho thẻ tín dụng JCB

•Không áp dụng kết hợp với các chương trình giảm giá khác

•Chỉ duy nhất 01 chủ thẻ JCB được hưởng ưu đãi trong 01 giao dịch

•Chi tiết các địa điểm áp dụng ưu đãi, vui lòng truy cập đường link: 

http://www.global.jcb/en/consumers/promotions/deals_campaign.html 

01/08/2017 - 

31/07/2019

Nhật Bản Travel Japan WiFi, Nhật Bản

Truy cập WiFi miễn phí tại hơn 200.000 điểm phát sóng trên khắp Nhật Bản

'• Làm theo hướng dẫn tại đường link sau

www.vn.jcb/vi/consumers/travel/welcome-to-japan/travel-japan-wifi/

• Ưu đãi áp dụng cho  tất cả các loại thẻ JCB, ngoại trừ thẻ JCB phát hành tại Nhật 

Bản.

DANH SÁCH ƯU ĐÃI THẺ SACOMBANK JCB Ở NƯỚC NGOÀI - Cập nhật ngày: 27/05/2019



Nhật Bản
Chuỗi cửa hàng bách hóa Marui tại 

Nhật Bản

Giảm giá 5% khi thanh toán bằng thẻ JCB

• Chương trình áp dụng cho tất cả các thẻ JCB, ngoại trừ thẻ phát hành tại Nhật Bản.

• Bạn phải thanh toán bằng thẻ JCB.

• Một số sản phẩm không được bao gồm trong chương trình. Vui lòng hỏi nhân viên 

cửa hàng.

• Không thể kết hợp với các ưu đãi đặc biệt khác do các ngân hàng hoặc các thương 

hiệu thẻ khác cung cấp.

• Vui lòng kiểm tra để đảm bảo chiết khấu được áp dụng khi thanh toán.

• Không bao gồm các giao dịch trực tuyến.

• Không được phép chuyển nhượng hoặc bán lại các quyền sử dụng ưu đãi này cho 

người khác.

01/07/2017 - 30/6/2019

Nhật Bản Chuỗi cửa hàng thời trang AOKI

Giảm giá 10% khi xuất trình coupon và thanh toán bằng thẻ JCB

'In coupon tại đường link sau

http://www.global.jcb/en/consumers/promotions/aoki.html

01/04/2017 - 

30/09/2019

Malaysia Tận hưởng Malaysia với thẻ JCB

Ưu đãi đến 30% cho các dịch vụ tại Malaysia

'Quý khách xuất trình thẻ JCB và thanh toán bằng thẻ JCB để nhận Ưu đãi đến 30% 

cho các dịch vụ tại Malaysia

Chi tiết tại:

http://hellomalaysia.com.my/jcb/

01/07/2018 - 

31/07/2019

Mỹ Ưu đãi tại Macy`s  - Mỹ

Ưu đãi giảm giá 15% cho việc mua sắm tại Macy - Mỹ

*Loại trừ các sản phẩm sau: Mỹ phẩm, nước hoa, nội thất, nhà hàng, thực phẩm, rượu, 

mua sắm qua mạng và các mặt hàng có ưu đãi khác. 

*Ưu đãi không bao gồm Alaska, Arkansas, Iowa, Nebraska 

*Vui lòng nhận coupon tại JCB Plaza  Mỹ.

Chi tiết tại:

http://www.global.jcb/en/consumers/promotions/c16_045macys.html

01/07/2018 - 

30/06/2019

HongKong Glory Bakery

Giảm giá 10% với chi tiêu từ 250 Đô-la Hồng Kong  tại các cửa hiệu Glory Bakery Hồng 

Kong.

'Áp dụng với các sản phẩm không giảm giá

Để biết thêm chi tiết chương trình, vui lòng truy cập : 

http://www.global.jcb/en/consumers/promotions/glory_bakery_1708.html

1/7/2018 - 30/06/2019


