THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT
DÀNH CHO CHỦ THẺ SACOMBANK CONTACTLESS
----------------------------------------------------------1. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 18/08/2017 đến ngày 15/10/2017 (riêng ưu đãi tại CGV từ chỉ áp dụng vào
T6,7,CN hàng tuần trong thời gian chương trình)
2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Thẻ Sacombank Contactless (ngoại trừ thẻ doanh nghiệp)
3. Địa bàn khuyến mại: Toàn quốc
4. Hình thức khuyến mại: Hoàn tiền, quay số trúng thưởng
5. Đối tượng được hưởng khuyến mại: Khách hàng là cá nhân sở hữu thẻ Sacombank Contactless phát sinh
giao dịch thanh toán không tiếp xúc (chạm để thanh toán) tại các đơn vị chấp nhận thẻ Sacombak
Contactless.
6. Cơ cấu và chi tiết giải thưởng:
Nội dung

Cơ cấu giải thưởng (*)

giải thưởng

Giải ưu đãi tại CGV

Hoàn tiền 50,000đ

Giải ưu đãi tại Aeon Citimart

Hoàn tiền 200,000đ

Giải rút thăm trúng thưởng

Điện thoại Iphone 7 128GB (màu đỏ)

Tổng giải thưởng

Tổng cộng giá trị giải thưởng (bao gồm VAT)

Thành tiền

2,000

100,000,000

500

100,000,000

3

59,070,000
259,070,000

9. Nội dung chi tiết chương trình khuyến mại:
9.1.
-

-

Chương trình ưu đãi tại CGV:
Địa điểm áp dụng:


Hồ Chí Minh: CGV Hùng Vương, CGV Vivo City Q7, CGV Aeon Mall Tân Phú



Hà Nội: Vincom Bà Triệu, Aeon Mall Long Biên

Nội dung ưu đãi: Hoàn 50,000đ cho mỗi hóa đơn mua vé xem phim có giá trị tối thiểu từ 120,000đ. Mỗi
khách hàng chỉ được nhận tối đa 3 lần ưu đãi trong suốt thời gian chương trình. Giải thưởng có hạn nên sẽ
ưu tiên giao dịch thỏa điều kiện đến sớm hơn.

9.2.
-

Chương trình ưu đãi tại Aeon Citimart:
Địa điểm áp dụng: Các điểm chấp nhận thẻ Contactless của Sacombank hoặc của Ngân hàng khác tại
Aeon Citimart.

-

Nội dung ưu đãi: Hoàn 20% cho mỗi hóa đơn mua hàng có giá trị tối thiểu từ 200,000đ. Mỗi chủ thẻ được
hoàn 1 lần duy nhất và số tiền hoàn tối đa 200,000đ/chủ thẻ. Giải thưởng có hạn nên sẽ ưu tiên giao dịch
thỏa điều kiện đến sớm hơn.

9.3.
-

Chương trình quay số trúng thưởng:
Hình thức tham gia: Khách hàng sử dụng thẻ Sacombank Contactless có 1 giao dịch (hóa đơn) thanh toán
hợp lệ trong thời gian chương trình tối thiểu từ 50,000đ sẽ nhận được 1 mã dự thưởng để tham gia quay số
trúng thưởng. Khách hàng sẽ nhận được số mã dự thưởng tương ứng với số lượng giao dịch thỏa điều kiện
đã phát sinh.
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-

Nội dung ưu đãi: Tương ứng với mỗi mã số trúng thưởng, khách hàng sẽ có cơ hội trúng 1 Iphone 7. KH có
nhiều mã số cơ hội trúng thưởng càng cao. Mỗi khách hàng có thể được trúng nhiều giải nếu khách hàng có
nhiều mã số dự thưởng và may mắn.

9.4.

Điều kiện tham gia chương trình:

9.4.1.
-

Điều kiện chung:

Giao dịch thanh toán hợp lệ là giao dịch mua sắm hàng hóa dịch vụ được thực hiện bằng thẻ Sacombank
Contactless thông qua hình thức giao dịch thanh toán không tiếp xúc trong thời gian chương trình từ 18/08
đến 15/10/2017.

-

Hình thức thanh toán không tiếp xúc là hình thức thanh toán được thực hiện khi thẻ để cách máy POS
khoảng 3-4 cm (chạm để thanh toán), máy chấp nhận thẻ sẽ tự nhận diện được thẻ hợp lệ và giao dịch
được thực hiện thành công.

-

Giao dịch thanh toán của chủ thẻ phụ được tính (cộng dồn) cho chủ thẻ chính.

9.4.2.

Điều kiện riêng của ưu đãi quay số trúng thưởng:

-

Khách hàng nhận được mã dự thưởng là chủ thẻ chính.

-

Khách hàng (chủ thẻ chính) được Sacombank thông báo mã số dự thưởng qua email hoặc tin nhắn theo
thông tin email hoặc số di động khách hàng đăng ký khi mở thẻ chậm nhất sau 7 ngày làm việc kể từ ngày
kết thúc chương trình 15/10/2017.

-

Mỗi mã số dự thưởng của khách hàng chỉ được trúng 1 giải duy nhất. Khách hàng có cơ hội trúng nhiều giải
nếu có nhiều mã dự thưởng.

-

Giao dịch đủ điều kiện để nhận mã số dự thưởng là giao dịch phải được bút toán về hệ thống Sacombank
đồng thời giao dịch không được hủy trong thời gian chương trình.

10. Quy định về cách thức xác định Khách hàng được nhận ưu đãi hoàn tiền/trúng thưởng Iphone:
10.1. Ưu đãi hoàn tiền tại CGV/Aeon citimart:
-

Thời gian xác định Khách hàng được hoàn tiền: Ngay sau khi KH giao dịch thành công tại CGV/Aeon
Citimart, khách hàng sẽ nhận được tin nhắn từ Sacombank thông báo:


Giao dịch tại CGV: Chuc mung Quy khach nhan 50,000d khi giao dich voi the Contactless tai CGV. So
tien hoan se duoc chuyen vao the xxxx trong ngay. LH 1900555588



Giao dịch tại AeonCitimart: Chuc mung Quy khach nhan yyy,yyyd khi giao dich voi the Contactless tai
Aeon Citimart. So tien hoan se duoc chuyen vao the xxxx trong ngay. LH 1900555588

-

-

Diễn giải các nội dung trong tin nhắn:


xxxx là 4 số cuối của thẻ mà khách hàng đã thực hiện giao dịch.



yyy,yyy = 20% * số tiền khách hàng đã giao dịch tại Aeon Citimart nhưng không vượt quá 200,000đ.

Khách hàng chỉ nhận được tin nhắn khi có giao dịch thỏa điều kiện của chương trình và ngân sách hoàn
tiền còn tại thời điểm khách hàng hoàn tất giao dịch thành công.

-

Thời gian Khách hàng nhận được tiền: Sacombank sẽ thực hiện báo có/chuyển tiền vào tài khoản thẻ của
khách hàng vào cuối mỗi ngày khách hàng nhận được tin nhắn chúc mừng như trên.

10.2.
-

Ưu đãi rút thăm trúng thưởng:

Buổi quay số được tổ chức tại tòa nhà Sacombank, địa chỉ số 266 – 268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8,
Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh dưới sự chứng kiến của đại diện cơ quan quản lý nhà nước về thương mại,
đại diện khách hàng, đại diện báo đài và Sacombank.

-

Thời gian quay số: Ngày 24/10/2017

-

Quy định mã dự thưởng: mã dự thưởng có dạng Sxxxxxx (trong đó x phải là số). Mã dự thưởng sẽ được
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Sacombank cấp ngẫu nhiên cho các giao dịch đã thỏa điều kiện của chủ thẻ.
-

Số lượng mã dự kiến phát hành: 300,000 mã.

-

Hình thức quay số: Quay số trực tiếp tại Sacombank theo phần mềm quay số điện tử. Mỗi lần quay số xác
định một số dự thưởng trúng giải thưởng theo cơ cấu giải thưởng của chương trình khuyến mại.

11. Quy định về thủ tục trao/nhận thưởng chương trình quay số trúng thưởng:
-

Thông báo trúng thưởng: Kết quả trúng thưởng sẽ được công bố trên website của Sacombank đồng thời
Sacombank sẽ thông báo đến khách hàng qua điện thoại.

-

Hình thức tặng thưởng: Khách hàng sẽ nhận thưởng tại CN/PGD Sacombank. Khi nhận thưởng khách hàng
phải xuất trình CMND và thẻ tín dụng. Giải thưởng không được quy đổi thành tiền mặt.

-

Khách hàng sẽ nhận giải thưởng trong vòng 30 ngày kể từ khi kết thúc chương trình.

12. 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

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

14. 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.

-

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 lượtyên từ trúng thưởng theo quy
định.

-

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

3

