
 

  

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

“SINH NHẬT 1 TUỔI – HOÀN TIỀN GẤP ĐÔI” 

 

1. Thời gian khuyến mãi: từ 31/05 đến 31/08/2021 

2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mãi: Toàn quốc. 

3. Hình thức khuyến mãi: Tặng phí thường niên và hoàn tiền 

4. Đối tượng khách hàng: Áp dụng cho khách hàng của Sacombank lần đầu mở thẻ tín dụng 

quốc tế Sacombank Tiki Platinum (gọi tắt là thẻ) 

5. Nội dung: 

CHƯƠNG TRÌNH 1: ƯU ĐÃI PHÍ THƯỜNG NIÊN (PTN) 999,000 đồng 

- Nội dung:  

(1) Đối với khách hàng mới: Hoàn thêm 50% phí thường niên năm đầu tiên khi thỏa điều 

kiện bên dưới (50% phí thường niên còn lại được hoàn theo điều kiện hoàn tiền thẻ 

Sacombank Tiki Platinum tại đây dành cho chủ thẻ mới) 

(2) Đối với khách hàng hiện hữu Sacombank: Tặng phí thường niên năm đầu tiên khi 

thỏa điều kiện bên dưới 

- Điều kiện:  

✓ Khách hàng có chi tiêu từ 2 triệu đồng tại ứng dụng của Tiki/Ticket Box hoặc tại 

website Tiki.vn (cho phép cộng dồn giao dịch) trong vòng 30 ngày kể từ ngày kích 

hoạt.  

✓ Chỉ áp dụng cho chủ thẻ chính và đóng 100% PTN năm đầu tiên 

✓ Áp dụng cho CBNV Sacombank. 

✓ Thứ tự xét ưu đãi theo thời gian giao dịch (tính đến giờ/phút/giây) đủ 2 triệu đồng 

tại Tiki/Ticket Box. 

- Số lượng ưu đãi: 

Hạng mục 
Số lượng ưu đãi 

mỗi tháng 

Số lượng 

tháng 
Tổng cộng 

Dành cho khách hàng 200 3 600 

Dành cho CBNV Sacombank 100 3 300 

https://www.sacombank.com.vn/the/Documents/BieuMau/Dieu_kien_hoan_tien_the_SacombankTikiPlatinum.pdf


 

  

CHƯƠNG TRÌNH 2: ƯU ĐÃI HOÀN TIỀN 

- Đối tượng: Chỉ áp dụng cho Khách hàng mới mở thẻ tín dụng Sacombank Tiki Platinum 

trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mãi (CTKM), không áp dụng cho CBNV 

Sacombank. 

- Nội dung:  

(1) Hoàn 15% cho các giao dịch thanh toán tại website/ứng dụng Tiki và Ticketbox 

(2) Hoàn 0,5% (tối đa 200,000 đồng/chủ thẻ) cho các giao dịch tại các đơn vị chấp nhận 

thẻ có loại hình giao dịch (MCC) đặc biệt (theo phụ lục đính kèm với thể lệ CTKM 

này) và 0.5% tại các đơn vị chấp nhận thẻ còn lại. 

(3) Tổng số tiền hoàn tối đa cho (1) và (2) là 600,000 đồng/chủ thẻ. 

- Điều kiện: 

✓ Thứ tự xét ưu đãi theo thời gian kích hoạt thẻ. 

✓ Chỉ hoàn tiền 01 lần cho kỳ thông báo giao dịch đầu tiên của khách hàng trong 

suốt thời gian chương trình. 

✓ Mỗi khách hàng chỉ được hoàn tiền 01 lần trong suốt thời gian chương trình. 

✓ Các khách hàng được nhận ưu đãi hoàn tiền của CTKM này vẫn được hoàn tiền 

theo tiện ích của thẻ Sacombank Tiki Platinum theo Điều kiện hoàn tiền tại đây 

- Số lượng ưu đãi: 

Hạng mục 
Số lượng ưu đãi mỗi 

tháng 

Số lượng 

tháng 
Tổng cộng 

Ưu đãi hoàn tiền 200 3 600 

6. Điều kiện và một số định nghĩa khác: 

6.1 Quy định về khách hàng tham gia chương trình: 

a) Khách hàng mới của chương trình:  

- Khách hàng mới là khách hàng lần đầu mở thẻ chính thẻ tín dụng quốc tế cá nhân 

Sacombank và chưa từng sở hữu bất kỳ thẻ nào hoặc đã thanh lý toàn bộ thẻ tín 

dụng trước 03 tháng kể từ tháng CTKM bắt đầu. 

- Khách hàng phải mở mới thẻ chính và thẻ có thời gian phát hành thẻ, kích hoạt 

thẻ được ghi nhận trên hệ thống Sacombank trong thời gian khuyến mại của 

chương trình 

https://www.sacombank.com.vn/the/Documents/BieuMau/Dieu_kien_hoan_tien_the_SacombankTikiPlatinum.pdf


 

  

b) Khách hàng hiện hữu: là Khách hàng đang sở hữu thẻ tín dụng cá nhân Sacombank. 

c) Định nghĩa về CBNV Sacombank: Là khách hàng sở hữu ít nhất 01 thẻ thanh toán, 

thẻ tín dụng quốc tế cá nhân hoặc thẻ tín dụng nội địa là thẻ chính đang hoạt động 

và có gắn mã sản phẩm “Staff” 

6.2 Quy định về thời gian xét thưởng chương trình: 

Đợt xét thưởng Từ ngày - đến ngày 

Đợt xét thưởng thứ 1 Từ 31/05 – 30/06/2021 

Đợt xét thưởng thứ 2 Từ 01/07 – 31/07/2021 

Đợt xét thưởng thứ 3 Từ 01/08 – 31/08/2021 

6.3 Ngày phát hành thẻ hợp lệ: Là ngày thẻ chính hợp lệ được nhập liệu và phát hành trong 

thời gian triển khai chương trình khuyến mãi. 

6.4 Giao dịch chi tiêu/thanh toán hợp lệ:  

- Giao dịch thỏa điều kiện phải là giao dịch của thẻ chính. 

- Giao dịch thanh toán hợp lệ để xét thưởng là giao dịch chi tiêu thanh toán bằng 

thẻ tín dụng Sacombank Tiki Platinum cho các giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ 

phục vụ mục đích tiêu dùng cá nhân hợp pháp tại Tiki được ghi nhận và hạch toán 

trên hệ thống Sacombank. 

- Các giao dịch không được tính bao gồm giao dịch rút tiền mặt/ứng tiền mặt, giao 

dịch liên quan phí, lệ phí, hóa đơn, các giao dịch tranh chấp, giao dịch hoàn tiền, 

giao dịch gian lận, giao dịch ghi có vào tài khoản thẻ tín dụng, giao dịch bị hủy bỏ, 

khoản thanh toán định kỳ/trả góp vay đã được chuyển đổi, giao dịch thanh toán tự 

động, giao dịch ủy thác thanh toán, giao dịch được thực hiện bởi thẻ bị đóng trong 

thời gian chương trình; 

- Thời gian giao dịch hợp lệ phải nằm trong thời gian chương trình. 

- 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 thỏa điều kiện bị hủy, 

Sacombank sẽ thực hiện ghi nợ lại toàn bộ giá trị giải thưởng khách hàng đã nhận.  

- Giao dịch đã được hệ thống Sacombank xử lý (được hiểu là giao dịch được bút 

toán, lên sao kê tài khoản hoặc giao dịch đang chờ cập nhật sao kê) tại thời điểm 

Sacombank xét thưởng. 



 

  

- Giao dịch thanh toán online hay giao dịch thanh toán trực tuyến là dịch vụ trung 

gian để thanh toán hàng hóa hay dịch vụ trên các website bán hàng cho phép 

thanh toán trực tuyến và có kết nối với các cổng thanh toán thương mại điện tử, 

được ghi nhận trên hệ thống Sacombank là giao dịch Ecom (E), không phải là giao 

dịch MOTO (Mail Order Telephone Order - phương thức thanh toán mà người mua 

(chủ thẻ ghi nợ/tín dụng quốc tế) phải cung cấp cho người bán (đơn vị chấp nhận 

thẻ) thông tin chi tiết về tại khoản thẻ: số thẻ, ngày hết hạn thẻ qua kênh thư tín 

(Email) hoặc qua kênh điện thoại (Telephone). Bằng các thông tin mà chủ thẻ cung 

cấp, đơn vị chấp nhận thẻ sẽ thực hiện thanh toán giao dịch mà không cần có mặt 

chủ thẻ.)  

- Loại hình giao dịch hiển thị trên hệ thống của Sacombank được xác định tùy thuộc 

vào loại hình giao dịch mà đơn vị chấp nhận thẻ cài đặt, Sacombank sẽ không chịu 

trách nhiệm trong trường hợp đơn vị chấp nhận thẻ cài đặt bị lỗi/bị sai. 

- Chủ thẻ có trách nhiệm cung cấp hóa đơn mua hàng và các chứng từ liên quan 

đến giao dịch (hóa đơn mua hàng và hóa đơn thanh toán thẻ) muộn nhất 03 ngày 

làm việc theo yêu cầu của Sacombank để làm căn cứ xét duyệt các chi tiêu giao 

dịch hợp lệ và để khách hàng chứng minh quyền lợi. Sacombank có quyền không 

trả thưởng cho khách hàng trong trường hợp khách hàng không cung cấp hoặc 

cung cấp không đầy đủ các chứng từ theo thời gian quy định hoặc hóa đơn giao 

dịch của khách hàng không thỏa mãn các quy định của thể lệ chương trình. 

6.5 Hóa đơn thanh toán thẻ: Là chứng từ chứng minh giao dịch thanh toán thẻ thành công 

được in ra từ máy thiết bị thanh toán thẻ/hoặc chứng từ giao dịch/hóa đơn điện tử từ các 

trang thương mại điện tử. 

7. Thời gian khách hàng nhận thưởng: 

- Trong vòng 45 ngày Sacombank sẽ cập nhật kết quả khách hàng thỏa điều kiện 

nhận ưu đãi tại website https://khuyenmai.sacombank.com/ . 

- Trong vòng 45 ngày kể từ ngày thông báo, Sacombank báo có tiền vào tài khoản 

thẻ. 

8. Đầu mối giải đáp thắc mắc cho Khách hàng về các vấn đề liên quan đến Chương trình khuyến 

mại (người liên hệ, điện thoại...): 

Trung tâm Dịch vụ khách hàng Sacombank 

https://khuyenmai.sacombank.com/


 

  

Điện thoại: 1900 5555 88 hoặc 028 3526 6060 Email: ask@sacombank.com 

9. 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/  

- Toàn bộ quy định liên quan đến chương trình, thể lệ mới nhất, đầy đủ nhất là thể 

lệ được đăng tải trên website của Sacombank tại 

https://khuyenmai.sacombank.com/ 

- Thông tin được cung cấp trên các phương tiện truyền thông khác của chương trình 

như: tờ rơi, poster, thông cáo báo chí, phim quảng cáo, SMS quảng cáo, … là nội 

dung vắn tắt, mang tính chất quảng cáo.  

10. Các quy định khác: 

- Chủ thẻ không được yêu cầu chuyển số tiền hoàn từ một tài khoản thẻ hết hạn 

hoặc tài khoản thẻ đã bị đóng sang số tài khoản thẻ khác. 

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

chi thưởng. Trường hợp khách hàng đã thanh lý thẻ trước thời gian hoàn tiền, khách 

hàng sẽ không được hoàn tiền nếu đủ điều kiện hoàn tiền. 

- Sacombank sẽ tiến hành thu hồi số tiền được hoàn của chủ thẻ hoặc hủy số tiền 

hoàn mà không cần báo trước cho chủ thẻ khi xảy ra các trường hợp sau: 

- Sacombank nghi ngờ hoặc có căn cứ xác định rằng các giao dịch thanh toán không 

được thực hiện bởi chủ thẻ; 

- Chủ thẻ có hành vi ứng tiền mặt dưới hình thức giao dịch thanh toán tại đơn vị 

chấp nhận thẻ; 

- Xảy ra tranh chấp, khiếu nại giữa chủ thẻ và đơn vị chấp nhận thẻ; 

- Giao dịch thanh toán được thực hiện trên thực tế (bao gồm nhưng không giới hạn 

các nguyên nhân như: Chủ thẻ hủy đơn hàng, không nhận hàng; Đơn vị chấp nhận 

thẻ không cung cấp hàng hóa dịch vụ,…); 

- Có nhầm lẫn, sai sót trong việc hoàn tiền (hoặc tính toán số tiền được hoàn) của 

Sacombank đối với chủ thẻ; 

mailto:ask@sacombank.com
https://khuyenmai.sacombank.com/
https://khuyenmai.sacombank.com/


 

  

- Các trường hợp khác theo quy định của Sacombank trong từng thời kỳ. 

- Sacombank có quyền từ chối hoàn tiền những khách hàng không thỏa điều kiện 

chương trình, không đọc rõ thể lệ khi tham gia chương trình. 

- Sau 30 ngày kể từ khi nhận được thông báo hoàn tiền, Sacombank không tiếp 

nhận bất cứ khiếu nại nào của khách hàng 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 trao giải thưởng. 

- 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). Sacombank sẽ thay mặt khách hàng nộp thuế thu 

nhập cá nhân cho Nhà nước, số tiền khách hàng được hoàn tiền vào tài khoản sẽ 

là số tiền sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân. 

- Khách hàng phải chịu mọi chi phí phát sinh (nếu có) liên quan đến việc nhận ưu 

đãi từ chương trình. 

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

- Bằng việc tham gia chương trình này, đồng nghĩa với việc khách hàng đã đọc và 

đồng ý tất cả các Điều khoản và Điều kiện của chương trình được liệt kê trong Thể 

lệ này. 

 NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

PHỤ LỤC 

DANH SÁCH LOẠI HÌNH GIAO DỊCH (MCC) ĐẶC BIỆT 

MCC Nội dung 

MCC 4900, MCC 4111, 

MCC 4112, MCC 4131, 

MCC 4789, MCC 4784. 

Dịch vụ công cộng: điện, nước, Xe bus công cộng, vận 

chuyển hành khách đường sắt 

MCC 4814, MCC 4816, 

MCC 4899 
Dịch vụ viễn thông 

MCC 8211, MCC 8220 Học phí (Trường tiểu học, phổ thông, cao đẳng, đại học, 

trường dạy nghề) 

MCC 5814 Nhà hàng thức ăn nhanh 

MCC 5411, MCC 5499 Siêu thị, cửa hàng tiện lợi 

MCC 5960, MCC 6300 Dịch vụ truyền thông - tiếp thị - bảo hiểm 

MCC 4121, MCC 7349 Dịch vụ taxi 

MCC 6513 Môi giới bất động sản 

MCC 8398, MCC 8661 Tổ chức từ thiện và công ích xã hội 

MCC 9211, MCC 9222, 

MCC 9311, MCC 9399, 

MCC9402, MCC 9405 

Dịch vụ khác cung cấp bởi Chính phủ 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN 


