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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI 

“MỞ THẺ TÍN DỤNG HÁI NGAY TÁO XỊN” 

KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ 
 

1. Tên chương trình khuyến mãi: “Mở thẻ tín dụng hái ngay táo xịn” khu vực Bắc Trung Bộ” 

2. Thời gian triển khai CTKM khách hàng mới: Từ ngày 15/04/2019 đến 15/05/2019 (01 tháng) 

3. Thời gian tính chỉ tiêu: Từ ngày 15/04/2019 đến 31/05/2019 (01 tháng và thêm 16 ngày cho 

kích hoạt và giao dịch). 

4. Địa bàn khuyến mãi: Khách hàng được phát hành thẻ bởi chi nhánh/ phòng giao dịch 

(CN/PGD) thuộc thu vực Bắc Trung Bộ: Tp. Đà Nẵng, tỉnh Nghệ An, tỉnh Quảng Bình, tỉnh 

Quảng Nam, tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Trị, tỉnh Thừa Thiên Huế, tỉnh Hà Tĩnh. 

5. Đối tượng được hưởng ưu đãi: Khách hàng mới mở thẻ tín dụng quốc tế Sacombank (không 

áp dụng cho KH mở mới thẻ tín dụng doanh nghiệp, thẻ phụ, thẻ tín dụng CBNV). 

6. Nội dung và cơ cấu giải thưởng: 

6.1. Ưu đãi hoàn tiền giao dịch: 

Hạng mục Giá trị giao dịch thanh toán thỏa điều 

kiện đầu tiên (X) 

Số lượng giải 

thưởng 

Hoàn 50,000 đồng (1) 100,000 đồng < X < 500,000 đồng 2,000 

Hoàn 100,000 đồng (2) X >= 500,000 đồng 1,000 

- Áp dụng cho những khách hàng phát sinh giao dịch thanh toán thỏa điều kiện đầu tiên 

trong vòng 15 ngày kể từ ngày kích hoạt. 

- Nếu ngân sách hoàn tiền 100,000 đồng hết thì KH được xét hoàn tiền trong ngân sách 

thấp hơn nếu còn. 

- Ngân sách có giới hạn, khách hàng thỏa điều kiện chương trình sớm sẽ được ưu tiên 

nhận thưởng trước. 

- Mỗi khách hàng chỉ được nhận thưởng 01 lần với giá trị cao nhất. 

6.2. Giải thưởng SIÊU ĐẶC BIỆT: 

- Thời gian xét thưởng: Từ ngày 15/04/2019 đến 31/05/2019. 

- Tặng thưởng cho khách hàng có số điểm tích lũy (*) cao nhất và cao nhì trong chương 

trình, với điều kiện khách hàng có tối thiểu 30 điểm tích lũy: 

o Giải 1: 01 điện thoại Iphone Xs Max 64GB. 

o Giải 2: 01 đồng hồ thông minh Apple Watch Series 4 (dây cao su) 

- (*) Điểm tích lũy: được cộng từ giao dịch thanh toán của khách hàng và giới thiệu người 

thân, bạn bè tải app Sacombank Pay. 

- Điểm tích lũy từ giao dịch thanh toán thỏa các điều kiện:  

o Với giao dịch 500,000 đồng, khách hàng nhận được 01 điểm tích lũy (áp dụng cho 

giao dịch thanh toán từ 500,000 đồng) 

Số điểm tích lũy =    (Lấy Phần nguyên) 
Doanh số mỗi giao dịch 

500,000 
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o Số điểm tích lũy tính trên số tiền/ mỗi giao dịch, không làm tròn số. 

o Khách hàng không được cộng dồn các giao dịch với nhau 

o Mỗi khách hàng được cộng tối đa 50 điểm tích lũy từ giao dịch thanh toán. 

❖ Ví dụ: 

o Khách hàng chi tiêu lần 1 số tiền 400.000 đồng/giao dịch → Khách hàng không 

nhận được điểm tích lũy. 

o Khách hàng chi tiêu lần 2 số tiền 600.000 đồng/giao dịch → Tổng số điểm tích lũy 

khách hàng có là 01 điểm. 

- Điểm tích lũy từ giới thiệu tải app Sacombank Pay: 

o Với mỗi lượt giới thiệu khách hàng tải ứng dụng Sacombank Pay và phát sinh 1 giao 

dịch bất kỳ từ ứng dụng sẽ được cộng 1 điểm và số điểm cộng từ chương trình này 

không giới hạn. 

o Trường hợp có nhiều khách hàng cùng số điểm xét ưu tiên lần lượt: 

▪ (1) Số điểm tích lũy từ giới thiệu Sacombank Pay 

▪ (2) Thời gian phát sinh giao dịch đầu tiên thỏa điều kiện sớm nhất. 

7. Điều kiện và một số định nghĩa: 

- 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, không áp dụng cho 

CBNV, chủ thẻ phụ, chủ thẻ tín dụng doanh nghiệp. 

- Khách hàng mới thỏa điều kiện về thời gian: 

o Ngày phát hành thẻ (AnniversaryDate): từ ngày 15/04/2019 đến 22/05/2019. 

o Ngày kích hoạt thẻ (ActivationDate): từ ngày 15/04/2019 đến 31/05/2019. 

o Tại thời điểm xét giải, khách hàng không được hủy thẻ tham gia chương trình. 

- Giao dịch thanh toán hợp lệ là giao dịch mua sắm hàng hóa dịch vụ (không bao gồm 

giao dịch rút tiền mặt, 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 và không được hủy trước thời điểm xét thưởng của chương 

trình. 

- Giao dịch hợp lệ là giao dịch thanh toán thành công và được kết toán từ 00 giờ 01 phút 

ngày 15/04/2019 đến 23 giờ 59 phút ngày 31/05/2019. 

- Giao dịch thanh toán của chủ thẻ phụ được cộng dồn cho chủ thẻ chính. 

- 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.  

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

8. Cách thức tham gia chương trình: 

- Khách hàng được phát hành thẻ bởi các chi nhánh phòng giao dịch thuộc khu vực Bắc 

Trung Bộ.  

- Danh sách chi nhánh/phòng giao dịch cụ thể theo phụ lục đính kèm. 
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9. Cách thức giới thiệu bạn bè tải ứng dụng Sacombank Pay: 

- Đối với người giới thiệu: 

• Chọn “Tất cả”  

• Chọn “Giới thiệu bạn bè” 

• Mục “Mã giới thiệu của bạn, chọn “Chia sẻ ngay”  

• Chọn “ Danh sách” để xem danh sách người được giới thiệu đăng ký thành công 

  

 

- Đối với người được giới thiệu:  

• Tải ứng dụng Sacombank Pay từ App Store/Google Play hoặc tải từ đường dẫn tải 

ứng dụng từ người giới thiệu. 

• Đăng ký tài khoản 

• Chọn “Tất cả”  

• Chọn “Giới thiệu bạn bè” 

• Nhập “Mã người giới thiệu” 

• Bấm xác nhận 

• Thực hiện bất kỳ giao dịch trên Sacombank Pay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Thời gian khách hàng được nhận quà: 

- Đối với ưu đãi hoàn tiền: 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:  

o 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. 
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o Sau khi xác định được giải thưởng, CN/PGD Sacombank thực hiện đối chiếu 

CMND/Hộ chiếu để trao giải cho KH. 

o KH ký tên nhận thưởng sau khi nhận quà tại CN/PGD. 

- Đối với giải thưởng là quà tặng, khách hàng chỉ được nhận giải thưởng bằng hiện vật, 

giải thưởng không được quy đổi bằng tiền mặt 

- 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. 

11. Quy định về trách nhiệm thông báo: 

- 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 khách hàng thỏa điều kiện nhận ưu đãi tại website 

https://khuyenmai.sacombank.com/  

12. 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 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 

https://khuyenmai.sacombank.com/
https://khuyenmai.sacombank.com/
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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 
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PHỤ LỤC:  

CHI NHÁNH / PHÒNG GIAO DỊCH KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ 

STT CN/PGD ĐỊA CHỈ 

1 CN NGHỆ AN 27 Quang Trung, phường Quang Trung, Tp.Vinh - tỉnh Nghệ An 

2 PGD Diễn 

Châu 

Khối 4 - thị trấn Diễn Châu - huyện Diễn Châu - tỉnh Nghệ An 

3 PGD Hưng 

Bình 

85 Lê Hồng Phong - Tp.Vinh - tỉnh Nghệ An 

4 PGD Quán 

Bánh 

350 Nguyễn Trãi - Tp.Vinh - tỉnh Nghệ An 

5 PGD Thái Hòa 91 Nguyễn Trãi - phường Hòa Hiếu - thị xã Thái Hòa - tỉnh Nghệ An 

6 CN QUẢNG 

BÌNH 

5 Quang Trung - phường Hải Đình - Tp.Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình 

7 PGD Bố Trạch 354 Hùng Vương, TT. Hoàn Lão, H.Bố Trạch, Quảng Bình 

8 PGD Đồng Hới 252 Trần Hưng Đạo - phường Nam Lý - Tp.Đồng Hới - tỉnh Quảng 

Bình 

9 PGD Ba Đồn 326 Quang Trung - Thị xã Ba Đồn - Tỉnh Quảng Bình 

10 PGD Bắc Lý phường Bắc Lý - Tp.Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình 

11 PGD Đồng 

Sơn 

81 Lý Thái Tổ - phường Bắc Nghĩa - Tp.Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình 

12 CN QUẢNG 

TRỊ 

43 Trần Hưng Đạo - phường 1 - Tp.Đông Hà - tỉnh Quảng Trị 

13 PGD Vĩnh Linh 52 Lê Duẩn, khóm Hữu Nghị, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh 

Quảng Trị (thửa số 316 bản đố số 20) 

14 PGD Triệu Hải 220 Trần Hưng  Đạo - phường 2 - Tp.Quảng Trị - tỉnh Quảng Trị 

15 PGD Đông Hà 86 Lê Duẩn - phường 1 - thị xã Đông Hà - tỉnh Quảng Trị 

16 PGD Hướng 

Hóa 

Khóm 1 - thị trấn Khe Sanh - huyện Hướng Hóa - tỉnh Quảng Trị 

17 PGD Lao Bảo Khóm Tây Chính - thị trấn Lao Bảo - huyện Hướng Hóa - tỉnh 

Quảng Trị 

18 CN THỪA 

THIÊN HUẾ 

126 Nguyễn Huệ - phường Phú Nhuận - Tp.Huế - tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

19 PGD An Cựu 144 Hùng Vương - phường Phú Nhuận - Tp.Huế - tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

20 PGD Phú Bài 1227 Nguyễn Tất Thành - phường Phú Bài - thị xã Hương Thủy - 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

21 PGD Tây Lộc 172 (số cũ 02) Nguyễn Trãi - phường Tây Lộc - Tp.Huế - tỉnh Thừa 

Thiên Huế 
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22 PGD Phú 

Xuân 

49 Trần Hưng Đạo - phường Phú Hòa - Tp.Huế - tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

23 PGD Hương  

Trà 

02 Độc Lập - phường Tứ Hạ - thị xã Hương Trà - tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

24 PGD Phú Hội 02 Bến Nghé - phường Phú Hội - Tp.Huế - tỉnh Thừa Thiên Huế 

25 PGD Phú 

Vang 

31 Kinh Dương Vương - thị trấn Thuận An - huyện Phú Vang - tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

26 CN QUẢNG 

NAM 

527 Phan Bội Châu - Lô 8 Khu TTTM - Tp.Tam Kỳ - tỉnh Quảng 

Nam 

27 PGD Nam 

Phước 

154 đường Điện Biên Phủ - Thị trấn Nam Phước - Huyện Duy  

Xuyên - tỉnh Quảng Nam 

28 PGD Thăng 

Bình 

Tổ 2, Thôn Liễu Trì, Xã Bình Nguyên, Huyện Thăng Bình, Tỉnh 

Quảng Nam 

29 PGD Hội An 93 Trần Hưng Đạo - Tp.Hội An - tỉnh Quảng Nam 

30 PGD Chu Lai 262 Phạm Văn Đồng - Khối 2 - thị trấn Núi Thành - huyện Núi 

Thành - tỉnh Quảng Nam 

31 PGD Quế Sơn 45 Đỗ Quang - thôn Lãnh Thượng 2 - thị trấn Đông Phú - huyện 

Quế Sơn - tỉnh Quảng Nam 

32 PGD Đại Lộc Khu 7 - thị trấn Ái Nghĩa - huyện Đại Lộc - tỉnh Quảng Nam 

33 CN QUẢNG 

NGÃI 

449 Quang Trung - Tp.Quảng Ngãi - tỉnh Quảng Ngãi 

34 PGD Hùng 

Vương 

361 Hùng Vương - phường Trần Phú - Tp.Quảng Ngãi - tỉnh Quảng 

Ngãi 

35 PGD Bình Sơn 479 đường Phạm Văn Đồng - thị trấn Châu Ổ - huyện Bình Sơn - 

tỉnh Quảng Ngãi 

36 CN HÀ TĨNH 37, 39 Đặng Dung - khối 7 - phường Nam Hà - Tp.Hà Tĩnh - tỉnh Hà 

Tĩnh 

37 CN ĐÀ NẴNG 130, 130A, 132 - Bạch Đằng - quận Hải Châu - Tp.Đà Nẵng 

38 PGD Chợ Cồn 225 Ông Ích Khiêm - tổ 58 Cầu Vòng, phường Hải Châu 2, quận 

Hải Châu, Tp.Đà Nẵng 

39 PGD Thanh 

Khê 

568 Điên Biên Phủ - phường Thanh Khê Đông - quận Thanh Khê - 

Tp.Đà Nẵng 

40 PGD Sơn Trà 783 Ngô Quyền - phường An Hải Bắc - quận Sơn Trà - Tp.Đà Nẵng 

41 PGD Cẩm Lệ 179 Ông  Ích  Đường - phường Khuê Trung - quận Cẩm Lệ - Tp.Đà 

Nẵng 

42 PGD Núi 

Thành 

252 đường Núi Thành, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, 

Tp.Đà Nẵng 

43 PGD Nguyễn 

Văn Linh 

188-190 Nguyễn Văn Linh - quận Hải Châu - Tp.Đà Nẵng 
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44 PGD Liên 

Chiểu 

695 Tôn Đức Thắng - phường Hòa Khánh - quận Liên Chiểu - 

Tp.Đà Nẵng 

45 CN SÔNG 

HÀN 

240 Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải 

Châu, Tp.Đà Nẵng 

46 PGD Hải Châu 171 Đường Đống Đa, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, 

Tp.Đà Nẵng 

47 PGD Ngũ 

Hành Sơn 

484 Lê Văn Hiến, P Khuê Mỹ, Quận  Ngũ HàNH Sơn, TP ĐN 

 


