
PHỤ LỤC : THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

1. Thời gian chương trình: Từ ngày 27/04 – 27/05/2018 

2. Loại thẻ áp dụng:  thẻ tín dụng quốc tế Visa Signature (sản phẩm thẻ tích dặm tốt nhất) 

3. Nội dung ưu đãi và cách thức tham gia: 

3.1. NHÂN ĐẾN 3 LẦN DẶM THƯỞNG KHI CHI TIÊU  (từ 27/04 – 27/05): 

3.1.1. Nội dung: 

Cơ chế tích lũy dặm hiện tại Cơ chế tích lũy dặm trong thời gian chương trình 

Tất cả các chi tiêu Chi tiêu tại nước ngoài Chi tiêu ngày cuối tuần (thứ 6,7,CN) 

20,000đ = 1 dặm Sacombank 20,000đ = 3 dặm 

Sacombank  

20,000đ = 2 dặm Sacombank  

Dặm Sacombank để đổi: 

1. Vé máy bay của nhiều hãng Hàng Không: Vietnam Airlines, Jetstar Paciffic, Vietjet air 

2. Đổi dặm thưởng/dặm xét hạng của Vietnam airlines: 

 1 dặm Sacombank = 1 dặm thưởng Vietnam Airlines  

 1 dặm Sacombank = 1/10 dặm xét hạng Vietnam Airlines 

3. Đổi tiền mặt/ phí thường niên thẻ:  

 1 dặm Sacombank = 100 đồng phí thường niên/tiền mặt 

Lưu ý: Các chi tiêu còn lại vào ngày trong tuần sẽ được tích lũy theo cơ chế hiện hành 20,000đ chi 

tiêu = 1 dặm. Phần dặm nhân 2 không vượt quá 3,000 dặm/KH trong suốt thời gian chương trình. 

3.1.2. Cách thức tham gia: Phần nhân 2 và nhân 3 dặm thưởng cho GD thỏa điều kiện sẽ được 

tự động cộng vào thẻ Visa Signature trong vòng 15 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình.  

3.2. GIẢM 20% KHI ĐỔI DẶM SACOMBANK LẤY VÉ MÁY BAY (từ 30/04 – 27/05/2018)  

3.2.1. Hình thức ưu đãi:  

Ví dụ: Yêu cầu của Quý khách là Đổi vé máy bay từ Hà Nội – Hồ Chí Minh  

của hãng hàng không Vietnam airlines  

Số dặm cần dùng để quy đổi hiện tại Số dặm cần dùng để quy đổi trong thời gian chương trình 

12,000 dặm 9,600 dặm (giảm 20% so với khi không có chương trình) 

3.2.2. Cách thức tham gia: 

 Chủ thẻ có thực hiện 1 GD chi tiêu từ 1 triệu đồng và có số dặm tích lũy hiện tại đủ điều kiện 

để đổi 1 vé máy bay tại mục 3.2.3 và 3.2.4. 

 Chủ thẻ chính truy cập link: https://card.sacombank.com.vn/transformSignature và thực hiện 

đăng kí theo hướng dẫn. 

 Thời gian quy đổi: Thứ 5 hàng tuần từ 09:00 đến 17:00 (Toàn chương trình có 4 lần quy đổi 

tương ứng 4 tuần). 

 Số lượng ưu đãi: 30 suất/tuần. 

 Mỗi chủ thẻ chỉ được đổi tối đa 2 vé.  

3.2.3. Hành trình bay áp dụng: 

https://card.sacombank.com.vn/transformSignature


 

(*) Riêng các hành trình bay được khai thác bởi hãng Hàng Không Vietjet và Jetstar chỉ được áp 

dụng cho các hành trình đánh dấu * 

3.2.4. Tham khảo bảng tỷ lệ quy đổi dặm Sacombank cho các hành trình bay: 

 

 

 

 



3.3. TẶNG ĐÊM NGHỈ DƯỠNG TẠI HỆ THỐNG RESORT 5* SIX SENCES (từ 30/04 – 27/05/2018): 

Tặng 1 đêm nghỉ dưỡng tại resort Six Sences dành cho chủ thẻ thỏa điều kiện sau: 

 Đạt doanh số chi tiêu 30 triệu đồng sớm nhất tuần. Và: 

 Có tối thiểu ít nhất 2 GD tại 2 đơn vị chấp nhận thẻ khác nhau (giá trị tối thiểu của 2 GD từ 

500,000đ). 

4. Điều kiện và quy định khi tham gia chương trình: 

- Giao dịch thanh toán/chi tiêu hợp lệ là giao dịch mua sắm hàng hóa dịch vụ (không bao gồm giao 

dịch rút tiền mặt, tương đương rút tiền mặt, giao dịch mua vàng, trang sức, đồng hồ, 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 từ ngày 27/04 đến 

27/05/2018. 

- Chương trình không áp dụng cho chủ thẻ phụ. Giao dịch của thẻ phụ được tính cho chủ thẻ chính. 

- Chủ thẻ có thể tham gia đồng thời 3 ưu đãi tại mục 3.1, 3.2, 3.3 nhưng mỗi chủ thẻ chỉ được 

hưởng duy nhất 1 lần ưu đãi tại mục 3.2/3.3 

- Số lượng ưu đãi có hạn nên sẽ ưu tiên cho KH thỏa điều kiện sớm hơn 

- Khách hàng phải cài đặt và đăng ký thành công ứng dụng mCard trong thời gian được xét thưởng.  

5. QUY ĐỊNH VỀ ĐẦU MỐI GIẢI ĐÁP THẮC MẮC 

Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại này, khách hàng liên hệ các Chi 

nhánh/Phòng giao dịch 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: 08 3526 6060    Fax: 08 3526 7334 

6. TRÁCH NHIỆM THÔNG BÁO 

- Sacombank sẽ thông báo đầy đủ chi tiết nội dung của thể lệ chương trình khuyến mại, trị giá từng 

loại giải thưởng, tỷ lệ trúng thưởng tại các điểm giao dịch của Ngân hàng. 

- Kết quả trúng thưởng sẽ được công bố trên trang web của Sacombank tại địa chỉ: 

khuyenmai.sacombank.com và gửi thư thông báo đến các khách hàng trúng thưởng. 

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.  

- Bất kỳ giao dịch nào Sacombank nghi vấn là giao dịch không hợp lệ sẽ bị loại trừ ra khỏi giao dịch 

được hưởng ưu đãi. Sacombank có quyền yêu cầu Khách hàng cung cấp hóa đơn tài chính, các 

thông tin và chứng từ cần thiết để đảm bảo rằng các giao dịch của Khách hàng là hợp lệ theo quy 

định của pháp luật. 

- Khách hàng sẽ mất quyền được nhận thưởng trong trường hợp Khách hàng đang/hoặc đã hủy 

thẻ/hoặc hủy giao dịch trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình.   

- Khách hàng phải thanh toán các loại thuế và mọi chi phí liên quan đến việc nhận giải thưởng. 

Sacombank sẽ thay mặt khách hàng trúng thưởng đóng thuế thu nhập không thường xuyên từ 

trúng thưởng theo quy định. 

- Sacombank được sử dụng hình ảnh, tên và địa chỉ của khách hàng trúng thưởng nhằm mục đích 

http://www.sacombank.com.vn/


quảng cáo mà không phải trả thêm một khoản tiền chi phí nào trong trường hợp 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. 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN 

 


