
THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH 

ĐẠI TIỆC KHAI XUÂN VỚI THẺ SACOMBANK

1. THỜI GIAN CHƯƠNG TRÌNH: Từ ngày 29/01 – 08/04/2018

2. LOẠI THẺ ÁP DỤNG: tất cả thẻ thanh toán quốc tế (ngoại trừ thẻ thanh toán quốc tế doanh 

nghiệp) và thẻ tín dụng quốc tế ngoại trừ thẻ tín dụng Infinite và thẻ tín dụng doanh nghiệp.

3. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:

Cơ cấu 

giải thưởng
Nội dung giải thưởng

Trị giá

giải thưởng (VNĐ)

Tổng số 

giải thưởng

Thành tiền

(VNĐ)

A. CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG MỚI

Hạng

Gold/Classic
Hoàn tiền 500.000đ 500.000 1.000 500.000.000

Hạng Platinum Hoàn tiền 1.000.000đ 1.000.000 100 100.000.000

Hạng

Signature/World
Hoàn tiền 2.000.000đ 2.000.000 50 100.000.000

TỔNG (A) 1.150 700.000.000

B. CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI DÀNH CHO TẤT CẢ KHÁCH HÀNG (MỚI & HIỆN HỮU)

I. Chương trình quay số trúng thưởng

Giải nhất
Xe máy Vespa Sprint  125 ABS  

I-GET
80.000.000 3 240.000.000

Giải nhì Điện thoại Iphone X 64GB 30.000.000 5 150.000.000

Giải ba Hoàn tiền 1.000.000đ 1.000.000 100 100.000.000

Giải khuyến khích Hoàn tiền 500.000đ 500.000 500 250.000.000

Tổng cộng (I) 608 740.000.000

II. Chương trình lì xì may mắn

Giải Lộc vàng Lì xì 20.180.000đ 20.180.000 1 20.180.000

Giải Lộc xuân Lì xì 2.018.000đ 2.018.000 18 36.324.000

Giải May mắn Lì xì 68.000đ 68.000 1.800 122.400.000

Tổng cộng (II) 1.819 178.904.000

III. Chương trình hoàn tiền 10% cho chủ thẻ hạng Platinum trở lên

Hoàn tiền

Hoàn  10%/giao  dịch  (tối  đa

500.000đ/KH)  cho KH thực hiện

giao dịch ăn uống và giải trí trực

tiếp tại nước ngoài

200.000.000



Cơ cấu 

giải thưởng
Nội dung giải thưởng

Trị giá

giải thưởng (VNĐ)

Tổng số 

giải thưởng

Thành tiền

(VNĐ)

Tổng cộng (III) 200.000.000

TỔNG (B) 1.118.904.000

TỔNG (A) + (B) 1.818.904.000

4.  NỘI DUNG CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI

4.1. ƯU ĐÃI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG MỚI (Không áp dụng cho CBNV và Công ty trực thuộc)

4.1.1.Loại thẻ áp dụng: tất cả thẻ tín dụng quốc tế ngoại trừ thẻ tín dụng doanh nghiệp, thẻ tín dụng 

Visa Infinite, thẻ tín dụng JCB Ultimate và thẻ tín dụng Visa Platinum Cashback. 

4.1.2.Nội dung ưu đãi: Hoàn tiền cho KH mở mới và có phát sinh giao dịch thanh toán đầu tiên thỏa điều

kiện trong vòng 15 ngày kể từ ngày kích hoạt thẻ. Cụ thể như sau:

Hạng thẻ
Giá trị giao dịch

đầu tiên

Giá trị 

hoàn tiền

Số suất hoàn

tiền/ tuần

Tổng suất 

hoàn tiền/ 

chương trình

Thành tiền 

(VND)

Gold/Classic 1.000.000 500.000 100 1.000 500.000.000

Platinum 2.000.000 1.000.000 10 100 100.000.000

Signature/World 5.000.000 2.000.000 5 50 100.000.000

Tổng cộng 115 1.150 700.000.000

4.2. ƯU ĐÃI DÀNH CHO TẤT CẢ KHÁCH HÀNG (Bao gồm CBNV và Công ty trực thuộc)

4.2.1.Loại thẻ áp dụng: như mục 2

4.2.2.Chương trình quay số trúng thưởng

a.Điều kiện cấp mã dự thưởng

- Với mỗi 500.000đ chi tiêu, KH sẽ nhận được 01 mã dự thưởng tham gia chương trình quay số

cuối kỳ. 

- Nhân đôi mã dự thưởng khi KH chi tiêu trong nước vào các ngày cuối tuần (Thứ 6, Thứ 7 và

Chủ nhật) hoặc chi tiêu trực tiếp tại nước ngoài vào tất cả các ngày trong tuần. 

b.Điều kiện tham gia quay số trúng thưởng

Hạng mục giải thưởng Số lượng mã dự thưởng tích lũy tối thiểu

Giải nhất và Giải nhì Từ 20 mã trở lên

Giải ba và Giải khuyến khích Từ 5 mã trở lên

4.2.3.Chương trình lì xì may mắn

a.Thời gian áp dụng:  từ ngày 16/02/2018 đến hết ngày 25/02/2018 (Mùng 1 đến hết mùng 10 Tết

Nguyên đán)

b.Điều kiện tham gia

- Giao dịch thỏa điều kiện tham gia chương trình tối thiểu từ 50.000đ.



- Mã chuẩn chi giao dịch của KH có 2 số cuối tận cùng là “18”.

- Không giới hạn số lần nhận lì xì khi KH thỏa điều kiện của chương trình.

c. Cơ cấu giải thưởng

- Giải Lộc vàng: Lì xì 20.180.000đ cho 1 KH có số lượng mã chuẩn chi thỏa điều kiện nhiều

nhất  trong thời gian chương trình, tối thiểu 02 mã.

- Giải Lộc xuân: Lì xì 2.0180.000đ cho 18 KH đầu tiên có mã chuẩn chi thỏa điều kiện.

- Giải May mắn: Lì xì 68.000đ cho 1.800 KH tiếp theo có mã chuẩn chi thỏa điều kiện. 

d.Quy định xét thưởng

Đối với Giải Lộc vàng, nếu KH có cùng số lượng mã chuẩn chi thỏa điều kiện, giải thưởng sẽ được

trao cho KH theo thứ tự ưu tiên như sau: (1) KH đạt được số lượng mã chuẩn chi thỏa điều kiện

sớm nhất, (2) KH đạt được doanh số cao nhất.

4.2.4.Chương trình hoàn tiền cho chủ thẻ hạng Platinum trở lên

a.Thời gian áp dụng:  từ ngày 16/02/2018 đến hết ngày 25/02/2018 (Mùng 1 đến hết mùng 10 Tết

Nguyên đán)

b.Nội dung chương trình: hoàn 10% (tối đa 500.000đ/KH) cho chủ thẻ thực hiện giao dịch ăn uống

và giải trí trực tiếp tại nước ngoài. 

c. Điều kiện hoàn tiền: 

- Áp dụng cho chủ thẻ hạng Platinum trở lên.

- Giao dịch thỏa điều kiện hoàn tiền có giá trị từ 1.000.000đ trở lên.

5. ĐIỀU KIỆN VÀ QUY ĐỊNH KHI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

5.1. Điều kiện dành cho KH mới

- Khách hàng mới là Khách hàng chưa từng sở hữu thẻ thẻ tín dụng chính Sacombank (bao gồm

thẻ tín dụng quốc tế và nội địa, không bao gồm thẻ tín dụng doanh nghiệp) hoặc đã thanh lý tất

cả các thẻ tín dụng chính (bao gồm thẻ tín dụng quốc tế và nội địa, không bao gồm thẻ tín dụng

doanh nghiệp) trước ít nhất 6 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ được tạo mới trên hệ thống trong

thời gian chương trình. 

- Khách hàng mới là Khách hàng có trạng thái hồ sơ được tạo mới trên hệ thống Sacombank từ

ngày 29/01/2018 và được chấp nhận phát hành thẻ đến ngày 08/04/2018.

- 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 ngày 29/01 đến 08/04/2018 và

được bút toán về hệ thống Sacombank trước ngày 08/05/2018. 

- Số lượng hoàn tiền có hạn, ưu tiên cho những KH thỏa điều kiện sớm hơn. Trường hợp ngân sách

của tuần đã hết, KH vẫn được xét nhận ưu đãi vào tuần kế tiếp nếu có GD thỏa điều kiện trong

vòng 15 ngày.

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

5.2. Điều kiện của chương trình quay số trúng thưởng

5.2.1.Điều kiện tham gia quay số

- Mỗi chủ thẻ có thể nhận nhiều mã dự thưởng tham gia chương trình nếu có nhiều giao dịch thỏa



điều kiện. 

- Số lượng mà dự thưởng được tính theo công thức như sau:

Số lượng mã dự thưởng = (Phần nguyên)
Số tiền giao dịch/Giá trị hóa đơn

500.000

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

- Trong từng hạng mục giải, mỗi mã dự thưởng chỉ được trúng 1 lần, KH có cơ hội trúng nhiều lần

nếu có nhiều mã dự thưởng. 

- KH có tối thiểu 20 mã dự thưởng sẽ được tham gia quay số cả 4 hạng mục giải. Tuy nhiên, mã dự

thưởng đã trúng giải bất kì không được tham gia quay số cho các giải còn lại. 

- Khách hàng phải cài đặt và đăng ký thành công ứng dụng mCard trong thời gian chương trình.

- Giao dịch đủ điều kiện để nhận mã dự thưởng là giao dịch được bút toán về hệ thống Sacombank

đồng thời giao dịch không được hủy trong thời gian chương trình. 

5.2.2.Cách thức xác định trúng thưởng:

- Buổi quay số được tổ chức tại tòa nhà Sacombank, địa chỉ 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 12/04/2018.

- Quy định mã dự thưởng: mã dự thưởng có dạng xx.xxx.xxx (trong đó x phải là số).

- 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 theo cơ cấu giải thưởng của chương trình khuyến mại. 

6. QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC TRAO/NHẬN 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 và thời gian nhận thưởng: 

Giải thưởng Hình thức

Các hạng mục giải thưởng liên

quan  đến  hoàn  tiền/lì  xì  may

mắn/tiền mặt

Hoàn tiền trực tiếp vào thẻ phát sinh giao dịch thỏa điều

kiện

1. Giải nhất: Xe máy Vespa

2. Giải nhì: Điện thoại Iphone X

- Khách hàng sẽ nhận thưởng tại Chi nhánh/Phòng giao

dịch Sacombank. Khi nhận thưởng khách hàng phải xuất

trình CMND và thẻ tín dụng/thẻ thanh toán có phát sinh

giao dịch trúng thưởng. Khách hàng phải thanh toán các

loại  thuế và mọi  chi  phí  liên quan đến việc nhận giải

thưởng. 

- Giải thưởng không được quy đổi thành tiền mặt.

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

7. 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

8. 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.

9. 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

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

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

