
 
 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

CHỚP MẮT ĐẾN MALDIVES 2017 
 

1. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 12/06/2017 đến ngày 03/09/2017 

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Thẻ tín dụng quốc tế Sacombank (ngoại trừ thẻ tín dụng Visa Infinite, thẻ 

tín dụng doanh nghiệp) 

3. Địa bàn khuyến mại: Toàn quốc 

4. Hình thức khuyến mại: Tham gia nhận giải thưởng online chương trình “Khám phá Maldives”. 

5. Đối tượng được hưởng khuyến mại: Khách hàng cá nhân, CBNV Sacombank và công ty trực thuộc sở 

hữu thẻ thẻ tín dụng quốc tế Sacombank (ngoại trừ thẻ tín dụng Visa Infinite, thẻ tín dụng doanh nghiệp). 

6. Cơ cấu giải thưởng: 

Nội dung giải thưởng Số lượng giải/tuần Tổng giải thưởng/12 tuần 

Chương trình online “Khám phá Maldives” 

Hoàn tiền vé máy bay 2,000,000vnd 3 36 

Vali du lịch  20 240 

Hoàn tiền 200,000vnd 40 480 

Hoàn tiền 100,000vnd 100 1,200 

Hoàn tiền 50,000vnd 1,000 12,000 

Hoàn tiền 20,000vnd 2,500 30,000 

Giải chữ cái “MAL”, “DIVE”, “S” ghép chữ (*) 4,000 48,000 

Giải chữ cái “MALDIVES” (*) 3 36 

Chương trình  ưu đãi đặc biệt “Mảnh ghép Maldives” 

Coupon du lịch Maldives trị giá 40,000,000vnd 4 tuần/giải 3 

Hoàn tiền 2,000,000vnd 10 120 

(*) Giải CHỮ CÁI được sử dụng để ghép chữ tham gia chương trình Ưu đãi đặc biệt “”Mảnh ghép 

Maldives” tại mục 9.2. 

9. Nội dung chi tiết chương trình khuyến mại:  

9.1. Chương trình “Khám phá Maldives”: 

9.1.1 Hình thức tham gia chương trình 

 Chương trình ưu đãi “Khám phá Maldives” là chương trình online được thể hiện dưới hình ảnh bản đồ 

1 hòn đảo từ điểm “Bắt đầu” đến 24 điểm dừng với các điểm dừng là các giải thưởng theo “Bảng cơ 

cấu giải thưởng” tại mục 2.1. 

 Khách hàng có giao dịch chi tiêu qua thẻ từ 1 triệu đồng chương trình sẽ được tích lũy lượt đổ xúc xắc 

tham gia chương trình “Khám phá Maldives” bằng cách di chuyển trên bản đồ theo số lượng bước 

được xác định bởi con xúc xắc đổ tự động ngẫu nhiên. 

 Các bước tham gia như sau: 

Bước 1:  Truy cập trang web trực tuyến: http://khamphamaldives.sacombank.com.vn  

Bước 2: Đăng nhập chương trình theo các thông tin “Tên khách hàng”, “CMND hoặc Passport”, “Mã 

xác nhận” (*) 

http://khamphamaldives.sacombank.com.vn/


Bước 3:  Tham gia chương trình “Khám phá Maldives” bằng cách click chọn nút « Đổ xúc xắc » trên 

màn hình để xác định số lượng bước đi và di chuyển trên bản đồ để xác nhận giải thưởng. 

Lưu ý: (*) Mã xác nhận sử dụng đăng nhập chương trình sẽ được Sacombank gửi qua sms/email của 

khách hàng và sẽ sử dụng đăng nhập suốt chương trình. Thời gian Sacombank gửi mã xác nhận lần 

đầu tiên được thực hiện vào ngày T+1 trong đó ngày T là ngày khách hàng có giao dịch thỏa điều 

kiện đầu tiên để nhận lượt may mắn từ chương trình. 

9.1.2 Cơ chế tích lũy lượt: 

 (1) Mỗi giao dịch thanh toán có giá trị tối thiểu 1 triệu đồng sẽ nhận được 1 lượt đổ xúc xắc. 

 (2) Cứ mỗi tổng chi tiêu cộng từ 10 triệu đồng trở lên khách hàng sẽ được tặng thêm 2 lượt đổ xúc 

xắc. 

 (3) Khách hàng đi hết 1 vòng đường đi sẽ được tặng thêm 01 lượt đổ xúc xắc cho vòng sau. 

 Tổng lượt đổ xúc xắc của khách hàng là (1)+(2)+(3). Mỗi khách hàng được tích lũy tối đa 100 lượt đổ 

xúc xắc, riêng CBNV Sacombank và công ty trực thuộc được tích lũy tối đa 50 lượt đổ xúc xắc. 

9.1.3 Điều kiện và các quy định khác: 

 Giao dịch thanh toán 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 12/06 đến 02/09/2017. 

 Giao dịch thỏa điều kiện phát sinh vào ngày (T) sẽ được cập nhật số lượng lượt theo cơ chế tích lũy 

tương ứng vào lúc 9h00 sáng ngày (T+1). 

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

 Giao dịch đã được tích lũy lượt đổ xúc xắc và đã tham gia chương trình sẽ không được phép hủy tối 

đa trong vòng 15 ngày kể từ ngày thực hiện giao dịch. Trường hợp khách hàng hủy giao dịch trong 

thời gian quy định, Sacombank sẽ hủy kết quả trúng thưởng của khách hàng hoặc ghi nợ giá trị giải 

thưởng tương ứng vào tài khoản thẻ của khách hàng. 

 Số lượng lượt đổ xúc xắc sẽ giảm tương ứng khi khách hàng đồng ý tham gia đổ xúc xắc di chuyển 

trên đường đi. 

 Số lượng lượt đổ xúc xắc của khách hàng sẽ được tích lũy đến hết chương trình. Khách hàng có thể 

sử dụng lượt đổ xúc xắc tích lũy tham gia chương trình từ 12/06 đến 03/09/2017. 

 Giải thưởng được phân bổ theo tuần, giải thưởng còn dư của tuần này sẽ không được lũy kế sang 

tuần kế tiếp. Cơ cấu giải thưởng, số lượng giải thưởng còn lại mỗi tuần sẽ được cập nhật online và 

hiển thị trên màn hình. Số lượng giải thưởng sẽ giảm tương ứng khi có khách hàng trúng thưởng. 

 Bảng quy định thời gian tuần của chương trình: chi tiết tại Mục 9.2.3 của thể lệ này. 

9.2. Chương trình ưu đãi đặc biệt “Mảnh ghép Maldives”: 

9.2.1 Đối tượng áp dụng: Khách hàng trúng thưởng “Giải chữ cái” của chương trình “Khám phá Maldives” 

sẽ được tích lũy để ghép đủ chữ MALDIVES và có cơ hội nhận giải thưởng nếu thỏa điều kiện theo 

ưu đãi này. 

9.2.2 Cơ chế giải thưởng: 

Hạng mục giải thưởng 
Giá trị/ 

giải thưởng(vnd) 

Thời gian  

xét giải (đợt) 

Số lượng 

giải/đợt 

Số lượng giải 

toàn chương trình 

Giải đặc biệt: Khách hàng 

ghép được nhiều chữ 

Maldives nhất 

40,000,000 4 tuần 1 giải 3 



Giải khuyến khích: dành 

cho 10 khách hàng ghép 

được chữ Maldives sớm 

nhất mỗi tuần 

2,000,000 1 tuần 10 giải 120 

9.2.3 Điều kiện xét giải: 

 Chi tiết bảng mô tả thời gian xét giải như sau: 

Đợt xét giải thưởng ĐB: 

Chuyến du lịch Maldives 

Tuần (tính ngân sách quà 

tặng “Đường đua Maldives) 

Thời gian xét 

số lần quay theo tuần 

1 

Tuần 1 Từ 12/06 - 18/06/2017 

Tuần 2 Từ 19/06 - 25/06/2017 

Tuần 3 Từ 26/06 - 02/07/2017 

Tuần 4 Từ 03/07 - 09/07/2017 

2 

Tuần 5 Từ 10/07 - 16/07/2017 

Tuần 6 Từ 17/07 - 23/07/2017 

Tuần 7 Từ 24/07 - 30/07/2017 

Tuần 8 Từ 31/07 - 06/08/2017 

3 

Tuần 9 Từ 07/08 - 13/08/2017 

Tuần 10 Từ 14/08 - 20/08/2017 

Tuần 11 Từ 21/08 - 27/08/2017 

Tuần 12 Từ 28/08 - 03/09/2017 

 Điều kiện xét giải khuyến khích: dành cho 10 khách hàng ghép đủ bộ chữ cái của chữ MALDIVES 

sớm nhất mỗi tuần. Khách hàng có thể tích lũy chữ cái nhận được từ 12/06 đến 03/09. Sacombank sẽ 

căn cứ vào thời điểm khách hàng ghép đủ bộ chữ MALDIVES để xét giải thưởng này. Mỗi khách hàng 

có thể nhận giải khuyến khích nhiều lần. 

 Điều kiện xét giải thưởng đặc biệt: dành cho khách hàng ghép được nhiều chữ Maldives nhất mỗi đợt 

(4 tuần). Trường hợp có nhiều khách hàng cùng chữ Maldives trong mỗi đợt xét giải sẽ ưu tiên cho 

KH có thời gian ghép được tổng số lượng chữ Maldives sớm nhất. 

 Điều kiện chung: 

 Số lượng chữ cái khách hàng nhận được sẽ được thể hiện trên màn hình. 

 Sacombank sẽ cập nhật online top 03 khách hàng ghép được nhiều chữ MALDIVES nhất trong đợt 

xét giải thưởng đặc biệt tại thời điểm khách hàng truy cập..3. ịnh về cách thức xác định trúng thưởng: 

9.3.1  Xác định số lượng bước di chuyển trên bản đồ: 

 Kết quả hiển thị mặt xúc xắc là 1 nút thì màn hình sẽ thông báo: “Quý khách sẽ di chuyển 1 bước trên 

bản đồ” 

 Kết quả hiển thị mặt xúc xắc là 2 nút thì màn hình sẽ thông báo: “Quý khách sẽ di chuyển 2 bước trên 

bản đồ” 

 Kết quả hiển thị mặt xúc xắc là 3 nút thì màn hình sẽ thông báo: “Quý khách sẽ di chuyển 3 bước trên 

bản đồ” 

 Kết quả hiển thị mặt xúc xắc là 4 nút thì màn hình sẽ thông báo: “Quý khách sẽ di chuyển 4 bước trên 

bản đồ” 

 Kết quả hiển thị mặt xúc xắc là 5 nút thì màn hình sẽ thông báo: “Quý khách sẽ di chuyển 5 bước trên 

bản đồ” 

 Kết quả hiển thị mặt xúc xắc là 6 nút thì màn hình sẽ thông báo: “Quý khách sẽ di chuyển 6 bước trên 

bản đồ” 



9.3.2  Xác định giải thưởng nhận được: căn cứ theo số lượng nút xúc xắc khách hàng sẽ di chuyển với số 

lượng bước tương ứng trên bản đồ, khách hàng dừng tại ô nào thì sẽ nhận được giải thưởng tương ứng tại ô 

đấy với hình ảnh hiển thị như sau: 

 Khách hàng dừng tại điểm dừng “Hình ảnh vé máy bay”: Chúc mừng Quý khách trúng thưởng vé máy 

bay khứ hồi trị giá 2.000.000vnd 

 Khách hàng dừng tại điểm dừng “Hình ảnh vali du lịch”: Chúc mừng Quý khách trúng thưởng Vali du 

lịch 

 Khách hàng dừng tại điểm dừng “200.000”: Chúc mừng Quý khách trúng thưởng 200.000vnd 

 Khách hàng dừng tại điểm dừng “100.000”: Chúc mừng Quý khách trúng thưởng 100.000vnd 

 Khách hàng dừng tại điểm dừng “50.000”: Chúc mừng Quý khách trúng thưởng 50.000vnd 

 Khách hàng dừng tại điểm dừng “20.000”: Chúc mừng Quý khách trúng thưởng 20.000vnd 

 Khách hàng dừng tại điểm dừng chữ cái “MALDIVES”: Chúc mừng Quý khách nhận được bộ chữ 

MALDIVES 

 Khách hàng dừng tại điểm dừng hình ảnh chữ cái “MAL”: Chúc mừng Quý khách nhận được chữ cái 

MAL trong bộ chữ MALDIVES 

 Khách hàng dừng tại điểm dừng hình ảnh chữ cái “DIVE”: Chúc mừng Quý khách nhận được chữ cái 

DIVE trong bộ chữ MALDIVES 

 Khách hàng dừng tại điểm dừng hình ảnh chữ cái “S”: Chúc mừng Quý khách nhận được chữ cái S 

trong bộ chữ MALDIVES 

10. Quy định về thủ tục trao/nhận thưởng: 

 Thông báo trúng thưởng: Kết quả trúng thưởng sẽ được công bố trên website của Sacombank và gửi 

thư thông báo đến khách hàng trúng thưởng. Đối với các khách hàng trúng giải đặc biệt, Sacombank 

sẽ thông báo đến khách hàng qua điện thoại. 

 Hình thức tặng thưởng: 

 Coupon du lịch Maldives: khách hàng sẽ nhận thưởng trực tiếp tại CN Sacombank mà khách hàng 

yêu cầu đồng thời khi nhận giải khách hàng phải xuất trình CMND và thẻ tín dụng. 

 Giả thưởng hoàn tiền vé máy bay và hoàn tiền: hoàn tiền trực tiếp vào thẻ tín dụng của khách 

hàng. 

 Tặng tưởng vali: Sacombank sẽ chuyển quà qua đường bưu điện theo địa chỉ xác nhận của khách 

hàng trúng thưởng. 

 Khách hàng sẽ nhận giải thưởng của tất cả các hạng mục chương trình trong vòng 30 ngày kể từ khi 

kết thúc chương trình. 

11. 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 

12. 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.  

 

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


13. 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. 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN 

 


