
 

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP 

CT KHAI THẺ ĐẦU XUÂN _ LỘC NHÂN MỖI NGÀY 

Câu hỏi 1: 

Cho ví dụ cụ thể hơn về điều kiện hoàn tiền và MID 

Trả lời: 

Ngày Giá trị MID giao dịch % Ưu đãi 

1 

% Ưu đãi 3 Lý do 

01/01/2020 1,000,000 MID 123 0% 0% Không thỏa điều kiện 

số tiền giao dịch 

02/01/2020 2,000,000 MID 123 1% 2% Giao dịch thỏa điều 

kiện 

4,000,000 MID 456 0% 0% Giao dịch thứ 2 >= 2 

triệu trong ngày 

03/01/2020 3,000,000 MID 456 2% 4% Giao dịch thỏa điều 

kiện 

04/01/2020 - - 0% 0% Không thực hiện giao 

dịch 

05/01/2020 2,500,000 MID 456 0% 0% Giao dịch MID trùng 

với mức hoàn tiền 2% 

3,000,000 MID 789 (giao 

dịch cà POS trực 

tiếp nước ngoài 

0% 0% Giao dịch thứ 2 trong 

ngày 



06/01/2020 2,000,000 MID 789 (giao 

dịch cà POS trực 

tiếp nước ngoài 

3% x 2 = 

6% 

3% x 4 = 12% Giao dịch thỏa điều 

kiện tại nước ngoài 

nên nhân đôi ưu đãi. 

07/01/2020 3,000,000 MID 234 (giao 

dịch tại VN) 

4% 4% x 2 = 8% Giao dịch tại Việt Nam 

nên quay lại mức hoàn 

thông thường 
 

Câu hỏi 2: 

Giải sử, khách hàng mới giao dịch thỏa điều kiện hoàn tiền x2 trong 07 ngày kể từ ngày kích hoạt, 

vậy ngày thứ 08 giao dịch thỏa điều kiện được hoàn tiền bao nhiêu % 

Trả lời: 

Ngày thứ 8 kể từ ngày kích hoạt, áp dụng tiếp tục mức hoàn tiền ưu đãi 1. Cụ thể, khách hàng 

được hoàn tiền như sau: 

- Ngày 7: mức hoàn tiền 14% 

- Ngày 8: mức hoàn tiền 08% 

Câu hỏi 3: 

Khách hàng giao dịch nước ngoài được hoàn tiền được 50% (25% x 2), vậy ngày kế tiếp KH tiếp 

tục giao dịch tại nước ngoài KH được hoàn bao nhiêu %? 

Trả lời: 

Khách hàng được hoàn 50% cho các ngày kế tiếp khi giao dịch tại nước ngoài.  

Câu hỏi 4: 

Khách hàng giao dịch ở nước ngoài, đang được hoàn tiền ở mức 42% (21% x 2), vậy khi KH về 

Việt Nam, giao dịch hoàn tiền ngày kế tiếp được hoàn bao nhiêu %? 

Trả lời: 

Khách hàng được hoàn tiền 22% cho giao dịch ngày kế tiếp tại VN nếu thỏa điều kiện hoàn tiền. 

Câu hỏi 5: 

Khách hàng đăng ký bằng thẻ tín dụng nội địa hoặc thẻ thanh toán được không? 

Trả lời: 

Khách hàng chỉ được đăng ký bằng thẻ tín dụng quốc tế Sacombank. 

Câu hỏi 6: 

Khách hàng giao dịch thanh toán đã hoàn tiền tích lũy đến 8%, đến mức hoàn tiền 9% thì ngân 

sách của ngày hôm đó hết. Vậy sang ngày kế tiếp, mức hoàn tiền của khách hàng là bao nhiêu? 

Trả lời: 

Mức hoàn tiền được tích lũy, nếu còn ngân sách, khách hàng sẽ được hoàn tiền 10%  

Câu hỏi 7: 



Ngân sách của tháng trước có được cộng dồn sang tháng kế tiếp 

Trả lời: 

Ngân sách tính theo ngày, và cộng dồn sang ngày hôm sau nếu chưa sử dụng hết.  

Câu hỏi 8: 

Chỉ có chủ thẻ phụ muốn tham gia chương trình thì sao? 

Trả lời: 

Chủ thẻ phụ yêu cầu chủ thẻ chính nhắn tin tham gia chương trình.  

Câu hỏi 9: 

Khách hàng giao dịch tại POS nước ngoài nhưng đồng tiền giao dịch là Việt Nam đồng, khách 

hàng có được nhân đôi mức hoàn tiền? 

Trả lời: 

Khách hàng không được nhân đôi mà chỉ được hoàn tiền như mức thông thường. 

Câu hỏi 10: 

Khách hàng giao dịch tại Việt Nam nhưng đồng tiền giao dịch là đồng ngoại tệ, khách hàng có 

được nhân đôi mức hoàn tiền không? 

Trả lời:  

Khách hàng không được nhân đôi mà chỉ được hoàn tiền như mức thông thường. 

 


