
 

THỂ LỆ  

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI GÓI ĐẶC QUYỀN NGHỈ DƯỠNG  

CLUB MARRIOTT  

1. THỜI GIAN: Từ 01/01/2020 đến ngày 15/02/2020 

2. ĐỊA BÀN KHUYẾN MÃI: Toàn quốc 

3. ĐỐI TƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH: Tất cả chủ thẻ tín dụng Visa Infinite (bao gồm CBNV) loại trừ 

các đối tượng đã được áp dụng đặc quyền nghỉ dưỡng (KH thu 100%PTN, KH thu 75%PTN, 

KH thu 70%PTN) và KH đã được nhận gói đặc quyền nghỉ dưỡng Club Marriott trước thời gian 

diễn ra chương trình. 

4. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH: 

a. Nội dung 

- Tặng gói đặc quyền nghỉ dưỡng Club Marriott (trị giá 5,400,000 đồng) khi khách hàng đạt 

tổng giá trị giao dịch thanh toán từ 300,000,000 đồng. Áp dụng 800 khách hàng đầu tiên. 

- Mỗi chủ thẻ chỉ được nhận thưởng 01 lần. 

b. Chi tiết ưu đãi 

      Các quyền lợi gói đặc quyền Club Marriott gồm có: 

- Miễn phí cấp thẻ hội viên Club Marriott với đặc quyền giảm tối đa 30% trên giá thức ăn, 

thức uống và tối đa 20% trên mức giá công bố vào cuối tuần (thứ sáu và thứ bảy) khi đặt 

phòng tại hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng thuộc Tập đoàn Marriott International khu 

vực Châu Á Thái Bình Dương. Tham khảo hệ thống khách sạn nghỉ dưỡng Club Marriott 

tại https://myclubmarriott.com/ 

- 01 Phiếu đặt phòng dành cho 2 người (tối đa 03 đêm nghỉ liền kề) với giá 2,900,000 đồng/ 

đêm/ phòng tại hệ thống Club Marriott ở Việt Nam*.  

- 01 Phiếu quà tặng miễn phí bữa trưa dành cho 2 người*;  

- 01 Phiếu quà tặng miễn phí trà chiều dành cho 2 người*; 

(*) Chi tiết ‘Quyền lợi và điều kiện thẻ hội viên Club Marriott’ đính kèm. 

c.   Phương thức thực hiện 

- Chủ thẻ đạt điều kiện tặng thưởng gói đặc quyền Club Marriott sẽ nhận được thông báo 

bằng SMS. TT.DVKH sẽ liên hệ KH cập nhật địa chỉ nhận gói ưu đãi Club Marriott. 
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- Trong vòng 07 ngày kể từ ngày thông báo, gói đặc quyền Club Marriott sẽ được chuyển 

về địa chỉ của chủ thẻ đã xác nhận với TT.DVKH. 

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 thẻ phụ được cộng dồn cho chủ thẻ chính. 

- Tại thời điểm xét thưởng, 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. 

- Đối với giao dịch trả góp, doanh số tham gia chương trình 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.  

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/  

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.  

- 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.  

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 
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