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PHỤ LỤC 1: 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI 

“VI VU SINGAPORE CÙNG THẺ SACOMBANK MASTERCARD” 

 

I. Thời gian triển khai CTKM (đợt xét giải): Từ 06/02/2020 đến 30/04/2020. 

II. Địa bàn khuyến mãi: Toàn quốc 

III. Nội dung chương trình: 

1. Chương trình 1: 

a. Đối tượng: Khách hàng (KH) cá nhân là chủ thẻ chính thẻ thanh toán Mastercard (bao gồm 

CBNV). 

b. Ưu đãi: Tặng Voucher du lịch trị giá 3,000 USD cho KH đạt số lượng giao dịch thanh toán 

hợp lệ cao nhất mỗi đợt xét giải. 

c. Điều kiện:  

• Giao dịch hợp lệ được tính là giao dịch thanh toán có giá trị từ 200,000 VNĐ/hóa đơn 

(không xét cộng dồn). 

• Tổng doanh số giao dịch đạt từ 140,000,000 VNĐ/đợt xét giải và giao dịch tối thiểu tại 6 

đơn vị chấp nhận thẻ khác nhau (xét trên MID).  

d. Cơ cấu giải thưởng:  

           Hạng mục            Số lượng             Đơn giá (USD)            Thành tiền (USD) 

            Voucher du lịch           3         3,000           9,000  

2. Chương trình 2: 

a. Đối tượng: KH cá nhân là chủ thẻ chính thẻ tín dụng Mastercard (bao gồm CBNV). 

b. Ưu đãi: Tặng Voucher du lịch trị giá 3,000 USD cho KH đạt số lượng giao dịch thanh toán 

cao nhất mỗi đợt xét giải. 

c. Điều kiện:  

• Giao dịch hợp lệ được tính là giao dịch thanh toán có giá trị từ 500,000 VNĐ/hóa đơn 

(không xét cộng dồn). 

• Tổng doanh số giao dịch đạt từ 140,000,000 VNĐ/đợt xét giải và giao dịch tối thiểu tại 6 

đơn vị chấp nhận thẻ khác nhau (xét trên MID). 

d. Cơ cấu giải thưởng: 

Hạng mục Số lượng Đơn giá (USD) Thành tiền (USD) 

Voucher du lịch 2 3,000 6,000 

3. Nội dung khác: 

- Mỗi Voucher du lịch (trị giá 3,000 USD) bao gồm:  

• 1 cặp vé máy bay khứ hồi (hạng Economy) từ Việt Nam đến Singapore dành cho 2 

người.  
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• Gói nghỉ dưỡng và vui chơi 3 ngày 2 đêm tại khách sạn 5 sao ở Resort World Sentosa. 

• Thời gian bay: dự kiến đến hết tháng 10/2020. 

- Mỗi KH chỉ được nhận thưởng tối đa 1 Voucher trong suốt chương trình. Trường hợp KH 

thỏa cả 2 chương trình cho thẻ thanh toán và thẻ tín dụng, ưu tiên cái nào thỏa điều kiện 

sớm hơn.  

- Đối với trường hợp KH là CBNV chỉ áp dụng trao 01 Voucher cho mỗi chương trình, tối đa 

02 Voucher cho 2 chương trình. 

- Trường hợp không có KH thỏa điều kiện chương trình 1, giải thưởng sẽ được chuyển sang 

cho chương trình 2 và ngược lại. 

 

IV. Điều kiện và một số định nghĩa: 

- Giao dịch thanh toán hợp lệ để xét thưởng là giao dịch chi tiêu (trong và ngoài nước) thanh 

toán bằng thẻ thanh toán/thẻ tín dụng Sacombank Mastercard cho các giao dịch hàng hóa, 

dịch vụ phục vụ mục đích tiêu dùng cá nhân hợp pháp tại các Đơn vị chấp nhận thẻ 

(ĐVCNT) được ghi nhận và hạch toán trên hệ thống Sacombank trong thời gian xét giải. 

Loại trừ các giao dịch sau: 

• Giao dịch rút tiền mặt/ứng tiền mặt, các giao dịch tương đương rút tiền mặt, giao dịch 

liên quan phí, lệ phí;  

• Giao dịch thanh toán tại điện lực, đơn vị viễn thông, ủy thác thanh toán, giao dịch mua 

bán chứng khoán, tiền ảo, ngoại tệ… (các giao dịch tại các ĐVCNT được cài mã danh 

mục (MCC) 4900, 4814, 6211); 

• Giao dịch nạp tiền vào tài khoản Sacombank Pay/Ví điện tử (như Zalo Pay, Momo…); 

• Giao dịch tại các ĐVCNT mà Sacombank nghi vấn thực hiện giao dịch khống; 

• Giao dịch đang trong quá trình tra soát với lý do KH không thực hiện giao dịch; 

• Giao dịch bị hoàn/hủy. 

- Nếu có nhiều KH thỏa điều kiện đợt xét giải thì việc xét giải theo thứ tự ưu tiên: (1): Doanh 

số giao dịch nhiều nhất, (2): Thời gian giao dịch đạt điều kiện sớm nhất, (3): Loại hình giao 

dịch khác nhau nhiều nhất (xét trên MCC). 

- KH đủ điều kiện tham gia chương trình là chủ thẻ chính thẻ thanh toán/thẻ tín dụng 

Sacombank Mastercard và không vi phạm bất kỳ điều khoản nào của chương trình khuyến 

mại này hoặc bất kỳ điều khoản điều kiện sử dụng thẻ nào của sản phẩm thẻ thanh 

toán/thẻ tín dụng Sacombank mà KH đang sử dụng; và 

- Không có các hành vi giả mạo hoặc lạm dụng để hưởng chương trình khuyến mại thông 

qua việc KH không cung cấp được chứng từ hợp lệ khi Sacombank có yêu cầu. 

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

thẻ chính. 

- Đối với giao dịch trả góp, số lượng giao dịch/doanh số giao dịch được tính trên lần giao 
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dịch/số tiền giao dịch ban đầu, không tính trên phát sinh hàng tháng. 

- Giao dịch tham gia chương trình không được phép hủy trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết 

thúc chương trình. Trong trường hợp giao dịch bị hủy, Sacombank sẽ hủy kết quả trúng 

thưởng và thu hồi giải thưởng của KH. Nếu giải thưởng được trao đã qua sử dụng hoặc 

không thể thu hồi lại, Sacombank sẽ ghi nợ lại toàn bộ giá trị giải thưởng vào số tài khoản 

thẻ/tài khoản thanh toán của KH. 

- Thẻ tham gia chương trình không được phép hủy thẻ tối đa 03 tháng kể từ ngày kết thúc 

chương trình. Trường hợp thẻ bị hủy trong thời gian nêu trên, Sacombank có quyền hủy 

quà tặng KH nhận được hoặc tài khoản thẻ của chủ thẻ sẽ bị ghi nợ lại theo giá trị quà tặng 

KH đã nhận tương ứng với quà tặng.  

 

V.  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 KH thỏa điều kiện nhận ưu đãi tại website 

https://khuyenmai.sacombank.com/  

- Hình thức trao giải:  

• Địa điểm trao thưởng: tại Hội sở Sacombank: 266 -268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 08, 

quận 03, TP. Hồ Chí Minh hoặc tại Chi nhánh/Phòng giao dịch Sacombank nơi KH chỉ 

định. 

• Cách thức trao thưởng: KH đến Hội sở hoặc Chi nhánh/Phòng giao dịch Sacombank 

gần nhất để nhận trực tiếp giải thưởng. 

• Sacombank sẽ tiến hành liên hệ KH về việc nhận thưởng, trong trường hợp quá 03 lần 

liên lạc, KH không tiến hành đến nhận thưởng, Sacombank sẽ hủy kết quả của KH.  

- Thủ tục trao thưởng: KH cần ký xác nhận vào Biên bản nhận giải theo quy định của 

Sacombank và mang theo CMND/ CCCD/ Hộ chiếu (bản chính). Thông tin trên biên bản 

nhận giải này bao gồm họ tên đầy đủ, chứng minh nhân dân/hộ chiếu/căn cước công dân 

của KH, ngày nhận quà và chữ ký.   

- Thời hạn kết thúc trao thưởng: tối đa 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian khuyến mại. 

 

VI.  Các quy định khác: 

- Sacombank có quyền từ chối tặng thưởng những KH đăng ký không hợp lệ, không đầy đủ. 

- Sacombank chỉ chi thưởng đối với những tài khoản/thẻ còn hoạt động tại thời điểm chi 

thưởng. 

- Sacombank có quyền thay đổi, hủy bỏ hoặc bổ sung các Điều khoản và Điều kiện này 

cùng với nội dung chương trình mà không cần thông báo cho KH. 

- Sau 30 ngày kể từ khi nhận được thông báo nhận giải thưởng, Sacombank không tiếp 

https://khuyenmai.sacombank.com/
https://khuyenmai.sacombank.com/
https://khuyenmai.sacombank.com/
https://khuyenmai.sacombank.com/
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nhận bất cứ khiếu nại nào của KH về giải thưởng. 

- 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 với KH. 

- Sacombank được toàn quyền sử dụng hình ảnh, danh tính của KH trong các hoạt động 

quảng bá của Sacombank. 

- KH có trách nhiệm đóng thuế thu nhập không thường xuyên (nếu có) cho Sacombank. 

Sacombank sẽ thay mặt KH trúng thưởng đóng thuế thu nhập theo quy định.  

- KH phải chịu mọi chi phí phát sinh (nếu có) liên quan đến việc nhận giải thưởng từ chương 

trình. 

- Bằng việc tham gia chương trình này, KH 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 KH. 

- Sacombank chịu trách nhiệm về tính chính xác trong việc phát hành bằng chứng xác định 

nhận thưởng trong chương trình.  

- Trường hợp Sacombank nghi vấn bất cứ giao dịch nào là giao dịch không hợp lệ, giao dịch 

khống, Sacombank có quyền yêu cầu KH cung cấp hóa đơn tài chính theo quy định của 

pháp luật để Sacombank kiểm tra. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, KH có nghĩa vụ cung 

cấp đầy đủ cho Sacombank các tài liệu chứng minh giao dịch hợp lệ. Trường hợp KH 

không cung cấp đầy đủ tài liệu chứng minh giao dịch hợp lệ trong thời hạn Sacombank 

yêu cầu và/hoặc Sacombank xác định các giao dịch này của KH không hợp lệ, số lượng 

giao dịch/số tiền chi tiêu của các giao dịch đó sẽ không được tính vào số lượng giao 

dịch/số tiền chi tiêu hưởng ưu đãi của chương trình. 

- 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 / (028) 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 


