THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI
“LỄ HỘI MUA SẮM ĐỎ VIỆT NAM 2019 TẠI TTTM VINCOM”
1. THỜI GIAN CHƯƠNG TRÌNH: Từ ngày 06/07/2019 đến ngày 14/07/2019
2. ĐỐI TƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH: Tất cả chủ thẻ Sacombank
3. ĐỊA BÀN ÁP DỤNG:
Khu vực

Hệ thống Vincom
Vincom Center Bà Triệu

Hà Nội

Vincom Mega Mall Royal City
Vincom Mega Mall Times City
Vincom Center Ðồng Khởi

TP. Hồ Chí Minh

Vincom Center Landmark 81
Vincom Mega Mall Thảo Ðiền

4. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:
(1) Hoàn 20% giá trị hóa đơn (tối đa 1,000,000 đồng) dành cho KH phát sinh giao dịch thanh
toán từ 1,000,000 đồng/hóa đơn tại các đơn vị cung ứng dịch vụ thời trang / mỹ phẩm. Áp
dụng cho 1000 KH đầu tiên
(2) Hoàn 20% giá trị hóa đơn (tối da 500,000 đồng) dành cho KH phát sinh giao dịch thanh
toán từ 500,000 đồng/hóa đơn tại các đơn vị cung ứng dịch vụ khác. Áp dụng cho 1000
KH đầu tiên
(3) Mỗi KH được hoàn tối đa 1,500,000 đồng và được hoàn tiền 01 lần cho mỗi loại ưu đãi (1)
và (2) (áp dụng cho hóa đơn đầu tiên phát sinh)
5. ĐIỀU KIỆN VÀ QUY ĐỊNH KHI 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 của chủ thẻ phụ được tính độc lập với chủ thẻ chính. Theo đó, chủ thẻ phụ nếu
thỏa điều kiện vẫn được hưởng ưu đãi như chủ thẻ chính.

-

Giao dịch đủ điều kiện là giao dịch được bút toán về hệ thống Sacombank, đồng thời giao
dịch không được hủy trong thời gian chương trình.

-

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

6. QUY ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM THÔNG BÁO:
-

Sacombank 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/

7. 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.

-

Sau 30 ngày kể từ khi nhận được thông báo kết quả trúng thưởng, Sacombank không tiếp
nhận bất cứ khiếu nại nào của khách hàng về việc trúng thưởng.

-

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 hợap
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.

-

Đối với những giải thưởng không có người trúng thưởng, Sacombank có trách nhiệm trích
nộp 50% giá trị của giải thưởng đã công bố vào ngân sách nhà nước theo quy định tại
khoản 4 Điều 96 Luật Thương mại.

-

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.

8. QUY ĐỊNH ĐẦU MỐI GIẢI ĐÁP THẮC MẮC:
Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại này, khách hàng liên hệ các CN/PGD
Sacombank hoặc theo địa chỉ, số điện thoại sau để được giải đáp:
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín
266 - 268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3526 6060 Fax: 028 3526 7334

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

