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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI 

SIÊU ƯU ĐÃI VỚI THẺ TÍN DỤNG SACOMBANK 

 

1. Tên chương trình khuyến mãi:  

“SIÊU ƯU ĐÃI VỚI THẺ TÍN DỤNG SACOMBANK” 

2. Thời gian triển khai CTKM khách hàng mới: Từ nay đến ngày 15/03/2019 

3. Thời gian triển khai CTKM dành cho toàn bộ khách hàng: Từ nay đến ngày 30/03/2019 (08 

tuần). 

4. Địa bàn khuyến mãi: Toàn quốc 

5. Đối tượng được hưởng khuyến mãi: 

Chủ thẻ tín dụng quốc tế Sacombank, ngoại trừ: thẻ tín dụng Infinite, thẻ tín dụng Doanh 

nghiệp, chủ thẻ phụ. 

6. Nội dung và cơ cấu giải thưởng: 

6.1. Chương trình dành cho khách hàng mới: 

Giải thưởng Điều kiện 

Hoàn tiền 

500.000 đồng 

Khách hàng mở mới và có phát sinh giao dịch thỏa điều kiện đầu tiên là 

giao dịch thanh toán tối thiểu 1 triệu đồng trong vòng 15 ngày kể từ ngày 

kích hoạt. 

- Áp dụng 100 KH đầu tiên/mỗi tuần, tối đa 600 KH/toàn chương trình. 

- Số lượng hoàn tiền có hạn, ưu tiên cho những khách hàng thỏa điều kiện sớm nhất. 

Trường hợp ngân sách của tuần hết, khách hàng vẫn được xét nhận ưu đãi vào tuần kế 

tiếp nếu khách hàng tiếp tục phát sinh giao dịch và thỏa điều kiện số tiền giao dịch tối 

thiểu 01 triệu đồng và trong vòng 15 ngày kể từ ngày kích hoạt. 

❖ Ví dụ: 

• Tuần 1: khách hàng có giao dịch thỏa điều kiện tuy nhiên đứng thứ 101  khách hàng 

không được tặng thưởng. 

• Tuần 2: khách hàng có giao dịch thanh toán khác thỏa điều kiện và nằm trong 100 

người đầu tiên của tuần 2  khách hàng được tặng thưởng. 

6.2. Nội dung chương trình quay số dành cho toàn bộ khách hàng: 

- Địa chỉ trang web quay số: 

https://sieuuudai.sacombank.com.vn 

- Với giao dịch 01 triệu đồng, khách hàng nhận được 01 lượt quay số điện tử (áp dụng cho 

giao dịch thanh toán từ 01 triệu đồng). 

Số lượt quay số =    (Lấy Phần nguyên) 
Doanh số mỗi giao dịch 

1,000,000 

- Số lượt quay số tính trên số tiền/giao dịch, không làm tròn số. 
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- Khách hàng chi tiêu đạt từ 05 triệu đồng/giao dịch thì với mỗi 5 triệu được tặng thêm 01 

lượt tham gia quay số. 

- Khách hàng không được cộng dồn các giao dịch với nhau. 

❖ Ví dụ: 

o Khách hàng chi tiêu lần 1 số tiền 800.000 đồng/ giao dịch  Khách hàng không nhận được 

lượt quay số 

o Khách hàng chi tiêu lần 2 số tiền 1.200.000 đồng/ giao dịch  Tổng lượt quay số khách 

hàng có: 01 lượt quay. 

o Khách hàng thực hiện chi tiêu lần 3 số tiền 12 triệu đồng/ giao dịch  Khách hàng nhận 

được 12 lượt quay số và được tặng thêm 02 lượt quay số. 

 Tổng lượt quay số của khách hàng sau 03 lần giao dịch là 15 lượt quay số. 

- Giao dịch tham gia chương trình là giao dịch thanh toán thành công (không cần là giao dịch 

kết toán) phát sinh từ 00 giờ 01 phút ngày 31/01/2019 đến 23 giờ 59 phút ngày 30/03/2019. 

- Thời gian quay số: từ 13 giờ 01 phút ngày 01/02/2019 đến 23 giờ giờ 59 phút ngày 

31/03/2019. 

- Mỗi khách hàng nhận tối đa 100 lượt và mỗi CBNV nhận tối đa 50 lượt trong suốt thời gian 

chương trình. 

- Khách hàng được chủ động chọn số và có kết quả ngay sau khi tham gia chương trình 

quay số. 

- Số lượng giải thưởng còn lại của từng cơ cấu giải thưởng sẽ được cập nhật tại mọi thời 

điểm và hiển thị trên màn hình của chương trình. 

- Chương trình chỉ tương thích với trình duyệt web của máy tính để bàn, laptop, máy tính 

bảng, điện thoại từ 05 inch trở lên. 

6.2.1. Cơ cấu và kết quả giải thưởng quay số: 

Giải thưởng Kết quả quay số Ngày quay số 

Giải siêu ưu đãi Trùng 06 số trong dãy 06 số hoặc 06 số 

+ số may mắn  

Ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật 

Giải ưu đãi Trùng 05 số trong dãy 06 số hoặc 05 số 

+ số may mắn thì trúng giải ưu đãi 

Giải 1 Trùng 05 số hoặc 06 số trong dãy 06 

số. Hoặc trùng 05 số + số may mắn 

hoặc trùng 06 số + số may mắn. 

Ngày thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5 

hàng tuần 

Giải 2 Trùng 04 số trong dãy 06 số hoặc 04 số 

+ số may mắn. 

Tất cả các ngày trong tuần 

(thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 

6, thứ 7, chủ nhật) Giải 3 Trùng 03 số trong dãy 06 số hoặc 03 số 

+ số may mắn. 

Giải 4 Trùng 02 số trong dãy 06 số hoặc 02 số 
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+ số may mắn. 

Giải 5 Trùng 01 số trong dãy 06 số hoặc 01 số 

+ số may mắn. 

Giải 6 Trùng 00 số trong dãy 06 số và 01 số 

may mắn. 

  

STT Giải thưởng Cơ cấu giải thưởng Giá trị Số lượng Thành tiền 

1 Giải siêu ưu đãi 01 nhẫn bằng vàng ép vỉ 

của SBJ trị giá 01 lượng 

vàng 24k hoặc quà tặng trị 

giá tương đương 

36.000.000 đồng/phần quà. 

36,000,000 8  288,000,000 

2 Giải ưu đãi 01 nhẫn bằng vàng ép vỉ 

của SBJ trị giá 01 chỉ vàng 

24k hoặc quà tặng trị giá 

tương đương 3.600.000 

đồng/phần quà. 

3,600,000 24  86,400,000 

3 Giải 1 Voucher Got It 1.000.000đ 1,000,000  112  112,000,000  

4 Giải 2 Voucher Got It 500.000đ 500,000 280  288,000,000 

5 Giải 3 Voucher Got It 200.000đ 200,000  560  140,000,000 

6 Giải 4 Voucher Got It 100.000đ 100,000 2,800  86,400,000 

7 Giải 5 Voucher Got It 50.000đ 50,000  11,200  112,000,000  

8 Giải 6 Voucher Got It 30.000đ 30,000  39,200  280,000,000  

Tổng cộng 54,184 2,754,400,000 

6.2.2. Giải đặc biệt: 

Cơ cấu giải thưởng Đơn giá SL 

giải/tuần 

SL tổng 

giải thưởng 

Thành tiền 

Top 3 KH có số lượt quay nhiều nhất tuần. 3,000,000 3 24 72,000,000 

- Khách hàng có tối thiểu 10 lượt quay và có ít nhất 01 lượt quay số tương tác với chương 

trình (bao gồm cả lượt quay không trúng thưởng và trúng thưởng). 

- Nếu có nhiều khách hàng thỏa điều kiện, sẽ ưu tiên xem xét: (1): khách hàng giao dịch ở 

nhiều đại lý chấp nhận thẻ nhất (xét theo mã đại lý). (2): khách hàng tham gia quay số sớm 

nhất.  

6.3. Thời gian xét thưởng mỗi tuần như sau:  

Thứ tự tuần Ngày bắt đầu tuần Ngày kết thúc 

Tuần 1 31/01/2019 10/02/2019 
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Tuần 2 11/02/2019 17/02/2019 

Tuần 3 18/02/2019 24/02/2019 

Tuần 4 25/02/2019 03/03/2019 

Tuần 5 04/03/2019 10/03/2019 

Tuần 6 

11/03/2019 

- CTKM KH mới: 15/03/2019 

(kết thúc chương trình KH 

mới). 

- CTKM toàn bộ KH: 17/03/2019 

Tuần 7 18/03/2019 24/03/2019 

Tuần 8 25/03/2019 31/03/2019 

6.4. Điều kiện chương trình: 

- Khách hàng mới là khách hàng chưa từng sở hữu thẻ tín dụng Sacombank (bao gồm thẻ 

tín dụng quốc tế và thẻ tín dụng nội địa, không bao gồm thẻ doanh nghiệp và thẻ phụ) 

hoặc đã thanh lý toàn thẻ trước thời gian diễn ra chương trình 6 tháng, không áp dụng cho 

CBNV và chủ thẻ phụ. 

- Khách hàng mới thỏa điều kiện phải có tình trạng đăng kí hồ sơ mở thẻ tín dụng quốc tế 

(không bao gồm thẻ doanh nghiệp/thẻ Infinite) có tình trạng “Tạo mới hồ sơ” trên hệ thống 

Sacombank (Portal) từ ngày 31/01/2019 đến ngày kết thúc nhưng phải được kích hoạt thẻ 

đến hết ngày chương trình kết thúc. 

- Giao dịch thanh toán: Giao dịch thanh toán hợp lệ là giao dịch mua sắm hàng hóa dịch vụ 

(không bao gồm giao dịch rút tiền mặt, tương đương rút tiền mặt, giao dịch mua vàng, trang 

sức, đồng hồ, 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 chương trình. 

- Đối với giải ưu đãi và siêu ưu đãi, KH thỏa điều kiện được tặng thưởng, không được hủy 

thẻ tham gia thực hiện quay số trong thời gian 60 ngày kể từ ngày kích hoạt và 60 ngày kể 

từ ngày kết thúc chương trình (tùy thuộc điều kiện nào đến sau). Trường hợp thẻ bị hủy 

trong thời gian nêu trên, Sacombank sẽ hủy quà tặng khách hàng nhận được hoặc tài 

khoản thẻ của chủ thẻ sẽ bị ghi nợ lại theo giá trị quà tặng khách hàng đã nhận tương ứng 

với lượt quay trúng quà tặng.  

- Lượt quay của khách hàng có thời hạn đến (23 giờ 59 phút ngày 31/03/2019) 

- Bằng chứng cuối cùng của kết quả quay số là kết quả theo ghi nhận qua hệ thống 

Sacombank. 

- Khi khách hàng xác nhận bắt đầu quay số, lượt quay sẽ ghi nhận trong hệ thống và sẽ 

không hoàn lại dù cho lượt quay có kết thúc hay không. 

- Đối với giao dịch trả góp, doanh số xét số lượt quay số được tính trên số tiền giao dịch ban 

đầu (tổng số tiền trả góp cho tất cả các tháng), không tính trên số tiền phát sinh hàng 
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tháng.  

- Chương trình có thể kết thúc sớm hơn khi hết ngân sách. 

7.  Cách thức tham gia và hiển thị kết quả chương trình: 

7.1. Các bước tham gia: 

- Bước 1: Khách hàng đăng nhập trang web chương trình: 

htpps://sieuuudai.sacombank.com.vn để tham gia. 

Khách hàng sẽ sử dụng user (CMND/Hộ chiếu/căn cước công dân của khách hàng trong 

hệ thống dữ liệu của Sacombank) và mã đăng nhập được cấp qua SMS để đăng nhập suốt 

thời gian tham gia chương trình. Mã đăng nhập được gửi từ 13 giờ sau 01 ngày khách hàng 

thỏa điều kiện tham gia. 

- Bước 2: Khách hàng chọn 06 số từ 01 đến 36 để tham gia chương trình. Dãy số này được 

khách hàng chọn bằng 02 cách: (1) Bấm chọn ngẫu nhiên: chương trình sẽ ngẫu nhiên 

chọn lựa dãy số cho khách hàng; (2) Khách hàng chủ động lựa chọn dãy số. Lưu ý: các số 

này không được giống nhau. 

- Bước 3: Khách hàng bấm vào lồng cầu và đợi lồng cầu rơi ra 06 số và 01 số may mắn. Hệ 

thống sẽ tự động quay số ngẫu nhiên trên website 

https://www.sieuuudai.sacombank.com.vn để quay ra 07 số ngẫu nhiên khác nhau trong 

khoảng từ 01 đến 36. Từng số một sẽ rơi xuống theo nguyên tắc ngẫu nhiên. 

- Bước 4: Giải thưởng được xác định ngay sau khi kết thúc lượt quay. So sánh 06 số và 01 

số may mắn của lồng cầu với 06 số khách hàng chọn đạt được kết quả tương ứng. 

Ví dụ: 

o Số từ lồng cầu rơi ra không trùng khớp với bất kỳ số nào mà khách hàng đã chọn  

khách hàng không trúng thưởng. 

o Số từ lồng cầu rơi ra trùng khớp 01 số mà khách hàng đã chọn  khách hàng trúng giải 

6 do trùng 1 con số. 

o Cụ thể: 

▪ Dãy số khách hàng chọn là 01 04 05 08 11 12  

▪ Dãy số sau khi quay lồng cầu là 01 09 13 15 19 20 và số may mắn: 24. 

▪ Trên màn hình hiển thị thông báo: “CHÚC MỪNG BẠN ĐÃ TRÚNG GIẢI! 

50.000đ!” 

7.2. Mô tả sơ bộ màn hình dự thưởng: 

7.2.1. Màn hình đăng nhập: 

STT Hạng mục Nội dung Ghi chú 

1 Thông tin đăng nhập - CMND/Hộ chiếu / căn 

cước công dân 

- Mã đăng nhập 

Mã đăng nhập được ngân hàng 

cấp cho KH qua SMS. 

2 Danh sách các KH Thông tin chi tiết bao Danh sách được cập nhật tại mọi 

https://www.sieuuudai.sacombank.com.vn/
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trúng giải thưởng 

trước đó 

gồm: Tên KH, Giải 

thưởng, Thời gian quay 

thời điểm, tối đa 50 KH trúng 

thưởng gần nhất 

7.2.2. Màn hình chính: 

STT Hạng mục Nội dung 

1 Bảng giải thưởng Thông tin chi tiết các giải thưởng và điều kiện trúng 

2 Banner quảng cáo Banner các CTKM khác 

 

8. Quy định về trách nhiệm thông báo và thủ tục trao/ nhận thưởng: 

8.1. Thông báo và xác nhận địa chỉ nhận quà: 

- Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín 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 chủ thẻ thỏa điều kiện nhận ưu đãi tại website 

https://khuyenmai.sacombank.com/. 

- Đối với các khách hàng trúng giải ngày: Sacombank sẽ gửi thông tin E-voucher cho khách 

hàng thông qua email/SMS (liên kết hợp đồng với công ty cổ phần Day One). 

- Đối với giải thưởng đặc biệt: Sacombank sẽ hoàn tiền trực tiếp vào thẻ phát sinh giao dịch 

thỏa điều kiện. 

- Đối với các khách hàng trúng giải tuần, Sacombank sẽ liên hệ khách hàng thỏa điều kiện 

để thông báo và xác nhận địa chỉ nhận quà trong vòng 20 ngày làm việc kể từ thời điểm 

thông báo trên website. 

8.2. Thời gian khách hàng được nhận quà: 

- Đối với ưu đãi hoàn tiền, e-voucher: Sacombank sẽ tặng tiền vào tài khoản thẻ trong vòng 

20 ngày làm việc kể từ ngày thông báo danh sách chủ thẻ nhận thưởng. 

- Đối với ưu đãi tặng quà: Chủ thẻ sẽ nhận được quà trong vòng tối đa 20 ngày làm việc kể 

từ ngày thông báo danh sách chủ thẻ nhận thưởng. 

- Sau khi xác định được giải thưởng, CN/PGD Sacombank thực hiện đối chiếu CMND/Hộ 

chiếu để trao giải cho KH. 

- KH ký tên nhận giải thưởng quay số sau khi nhận quà tại CN/PGD. 

- Ngân hàng có trách nhiệm trao thưởng cho khách hàng trong vòng 30 ngày kể từ khi kết 

thúc thời gian khuyến mại. Sau thời hạn trên nếu khách hàng không nhận giải thưởng sẽ 

được xử lý theo quy định của pháp luật. 

9. Các quy định khác: 

- Sacombank có quyền từ chối tặng thưởng những khách hàng đăng ký không hợp lệ, không đầy 

đủ. 

- Sacombank chỉ chi thưởng đối với những tài khoản còn hoạt động tại thời điểm chi thưởng. 

- Sau 30 ngày kể từ khi nhận được thông báo nhận quà tặng, Sacombank không tiếp nhận bất 

https://khuyenmai.sacombank.com/
https://khuyenmai.sacombank.com/
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cứ khiếu nại nào của khách hàng về quà tặng.  

- Sacombank có quyền thay đổi, hủy bỏ hoặc bổ sung các Điều khoản và Điều kiện này cùng 

với nội dung của chương trình mà không cần thông báo cho khách hàng 

- 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 toàn quyền sử dụng hình ảnh, danh tính của khách hàng trong các hoạt 

động quảng bá của Sacombank. 

- 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). 

- 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. 

- Sau thời gian 30 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình, Sacombank không tiếp nhận bất cứ 

khiếu nại nào của khách hàng. 

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

trình. 

- Sacombank chịu trách nhiệm về tính chính xác trong việc phát hành bằng chứng xác định 

nhận thưởng trong chương trình. Sacombank không phải là nhà cung cấp sản phẩm được sử 

dụng làm quà tặng của chương trình. Khách hàng khi nhận quà tặng của chương trình sẽ 

thành trở thành khách hàng của nhà cung cấp sản phẩm đó. Sacombank không có trách 

nhiệm trả lời các thắc mắc hay khiếu nại trên. 

- Chương trình có thể kết thúc sớm hơn khi hết ngân sách. 

 

Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại, khách hàng liên hệ theo địa chỉ sau để 

được giải đáp: 

Dịch vụ khách hàng Sacombank 24/7: 1900 5555 88 / +84 3526 6060 

266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.3, Tp. HCM 

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm 

về chương trình khuyến mại trên theo quy định của pháp luật hiện hành. 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN 


