
 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI 

“ĐẾN SINGAPORE XEM GIẢI ĐÁ BÓNG INTERNATIONAL CHAMPIONS 

CUP CÙNG THẺ SACOMBANK UNIONPAY 2019” 

1. Thời gian chương trình: Từ ngày 13/5/2019 đến ngày 25/6/2019 

2. Đối tượng khách hàng: Tất cả chủ thẻ Sacombank UnionPay (bao gồm KH và CBNV 

Sacombank) đăng ký tham gia chương trình qua SMS  

3. Địa bàn khuyến mãi: Toàn quốc 

4. Giới thiệu giải đấu International Champions Cup (ICC) 2019: 

- ICC bắt đầu từ năm 2013 và là giải giao hữu cấp câu lạc bộ nổi tiếng thế giới được tổ chức 

thường niên vào mùa hè tại Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Á.  

- ICC 2019 sẽ diễn ra từ ngày 17/07/2019 đến ngày 10/08/2019 và quy tụ nhiều đội bóng 

lớn như Manchester United, Juventus, Inter Milan, Tottenham, Real Madrid, Bayern 

Munich, Arsenal.  

- Những CLB sẽ tham gia giải đấu ICC 2019 tại Singapore: 

❖ Manchester United 

❖ Juventus 

❖ Inter Milan 

❖ Tottenham Hotspur 

- 2 trận đấu sẽ được diễn ra vào ngày 20/7/2019 và 21/7/2019 

5. Cơ cấu giải thưởng: 

STT Nội dung Nội dung giải thưởng  

1 
Chủ thẻ có doanh số giao dịch thanh toán cao 

nhất 
01 chuyến du lịch Singapore trọn gói 

2 
Chủ thẻ có số lượng giao dịch thanh toán nhiều 

nhất (mỗi giao dịch tối thiểu 300,000 đồng) 
01 chuyến du lịch Singapore trọn gói 

6. Nội dung chi tiết chương trình ưu đãi:  

- TẶNG 1 CHUYẾN DU LỊCH SINGAPORE TRỌN GÓI DÀNH CHO: 

✓ Chủ thẻ có doanh số giao dịch thanh toán cao nhất trong thời gian diễn ra chương 

trình 

✓ Chủ thẻ có số lượng giao dịch thanh toán nhiều nhất (mỗi giao dịch tối thiểu 300,000 

đồng) trong thời gian diễn ra chương trình 



- Nội dung giải thưởng:  

✓ 01 vé máy bay khứ hồi đến Singapore 

✓ 02 đêm nghỉ tại khách sạn The Fullerton Hotel 

✓ 01 vé xem 1 trong hai trận đấu của giải 

Cách thức tham gia: KH đăng ký tham gia chương trình qua SMS theo cú pháp: 

THE_ICC2019_1234 gửi 8149 (trong đó _ là khoảng trắng, 1234 là 4 số cuối của thẻ) 

- Thể lệ: 

✓ Chương trình không áp dụng cho chủ thẻ phụ, giao dịch thẻ phụ được cộng dồn cho 

thẻ chính 

✓ Giao dịch thỏa điều kiện là giao dịch thanh toán chi tiêu qua thẻ, không bao gồm giao 

dịch rút tiền mặt hoặc tương đương rút tiền mặt, giao dịch mua vàng/ trang sức/ đồng 

hồ) trong thời gian chương trình 

✓ Đối với giao dịch trả góp, doanh số tính điểm 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 

tháng. 

✓ Nếu trường hợp hai chủ thẻ có doanh số bằng nhau, ưu tiên xét giải cho chủ thẻ có 

thời gian đạt doanh số sớm hơn 

✓ Nếu trường hợp hai chủ thẻ có số lượng giao dịch bằng nhau, ưu tiên xét giải cho chủ 

thẻ có doanh số giao dịch cao hơn 

✓ Mỗi chủ thẻ chỉ nhận được tối đa 01 giải thưởng 

✓ Giao dịch thực hiện không được phép hủy trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc 

chương trình. Trong trường hợp giao dịch bị hủy, Sacombank sẽ thực hiện ghi nợ lại 

toàn bộ giá trị giải thưởng KH đã nhận 

✓ Giải thưởng không được quy đổi thành tiền mặt 

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

- 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  

8. Các quy định khác: 

- Sacombank hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc quản lý khâu in ấn, tính chính xác của 

bằng chứng xác định trúng thưởng đưa vào lưu thông trong chương trình khuyến mại. Việc 

tổ chức chương trình khuyến mại phải đảm bảo tính công bằng, minh bạch và khách quan.  

https://khuyenmai.sacombank.com/


- Bất cứ giao dịch nào Sacombank nghi vấn là giao dịch không hợp lệ sẽ bị loại trừ ra khỏi 

giao dịch được hưởng ưu đãi. Sacombank có quyền yêu cầu KH cung cấp hoán đơn tài 

chính, các thông tin và chứng từ cần thiết để đảm bảo rằng các giao dịch của KH là hợp 

lệ theo quy định của pháp luật 

- KH sẽ mất quyền được nhận thưởng trong trường hợp KH đang/hoặc đã hủy thẻ/hoặc giao 

dịch trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình 

- Khách hàng phải thanh toán các loại thuế và mọi chi phí liên quan đến việc nhận giải 

thưởng. Sacombank sẽ thay mặt khách hàng trúng thưởng đóng thuế thu nhập không 

thường xuyên từ trúng thưởng theo quy định.  

- 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 nào trong trường hợp 

khách hàng đồng ý.  

- Sau khi kết thúc chương trình khuyến mại, Sacombank có trách nhiệm báo cáo kết quả 

thực hiện chương trình khuyến mại trên theo đúng quy định của pháp luật về thời hạn báo 

cáo, hồ sơ báo cáo và các giấy tờ kèm theo.  

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, 

Sacombank có trách nhiệm trực tiếp giải quyết, nếu không thỏa thuận được tranh chấp sẽ 

được xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.  

- 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. 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN 

 

 

 

 

 

 


