
 

 

 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH  

ƯU ĐÃI THẺ TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP  

(15/03 – 15/05/2017) 

I.  Nội dung chương trình: 

a. Nội dung ưu đãi:  

- Tặng bộ bình trà khi mở thẻ doanh nghiệp và chi tiêu mua sắm với hóa đơn giao dịch tối thiểu 

5 triệu đồng (chỉ áp dụng cho tài khoản thẻ tín dụng doanh nghiệp đóng phí thường niên năm 

đầu 100%). 

- Hoàn 1,000,000đ cho tổng doanh số mua sắm của 1 tài khoản thẻ tín dụng doanh nghiệp đạt 

tối thiểu 20 triệu trong thời gian chương trình (áp dụng cho tất cả các tài khoản thẻ tín dụng 

doanh nghiệp). 

b. Số lượng quà và ngân sách thực hiện:  

- Bộ bình trà Minh Long: 400 bộ 

- Ngân sách hoàn tiền: 207 triệu 

II.  Điều kiện nhận thưởng: 

c. Điều kiện chung: 

- Khách hàng mới là chủ doanh nghiệp hoặc cá nhân hợp pháp đại diện doanh nghiệp chưa từng 

sở hữu tài khoản thẻ tín dụng doanh nghiệp Sacombank đăng ký mở thẻ tài khoản thẻ tín dụng 

quốc tế doanh nghiệp Sacombank nộp đơn đăng ký thẻ cùng hồ sơ đính kèm đầy đủ từ ngày 

15/03/2017 và được chấp nhận bởi Sacombank đến hết ngày 15/05/2017.  

- Ngày đăng ký thẻ được xác định là ngày nhập hồ sơ lần đầu tiên (Trạng thái thể hiện trên hệ 

thống là “Hồ sơ mới”). 

- 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) 

được thực hiện trong thời gian chương trình và được ghi nhận (bút toán) trên hệ thống 

Sacombank trong vòng 30 ngày kể từ ngày thực hiện giao dịch. 

- Khách hàng nhận ưu đãi của chương trình không được phép hủy giao dịch trong vòng 60 ngày 

kể từ ngày giao dịch. Trường hợp giao dịch bị hủy trong thời gian nêu trên, tài khoản thẻ của 

chủ thẻ sẽ bị ghi nợ lại theo giá trị ưu đãi mà khách hàng được nhận.  

- Giao dịch của thẻ tín dụng doanh nghiệp được tính cho tài khoản thẻ tín dụng doanh nghiệp. 

d. Điều kiện nhận ưu đãi bộ bình trà: 

- Giao dịch (hóa đơn) hợp lệ 5 triệu đồng là giao dịch thanh toán được thực hiện trong vòng 30 

ngày kể từ ngày kích hoạt tài khoản thẻ tín dụng doanh nghiệp. 

- Chỉ áp dụng cho tài khoản thẻ doanh nghiệp đóng phí thường niên năm đầu 100%. 

- Mỗi tài khoản thẻ tín dụng chỉ được nhận ưu đãi nhận bộ  bình trà 1 lần duy nhất.  

- Số lượng ưu đãi có hạn nên ưu tiên cho khách hàng thỏa điều kiện sớm hơn 

c. Điều kiện nhận ưu đãi hoàn tiền: 

- Tổng doanh số thanh toán của tài khoản thẻ tín dụng doanh nghiệp trong vòng 30 ngày kể từ 

ngày kích hoạt đạt tối thiểu 20 triệu đồng. 

- Áp dụng cho tất cả các tài khoản thẻ tín dụng doanh nghiệp thỏa điều kiện không ràng buộc bởi 

fee code. 



 

- Mỗi tài khoản thẻ tín dụng chỉ được nhận ưu đãi hoàn tiền 1 lần duy nhất. Khách hàng được 

hưởng ưu đãi đồng thời tặng bộ bình trà và hoàn tiền nếu thỏa điều kiện của từng ưu đãi. 

- Số lượng ưu đãi có hạn nên ưu tiên cho khách hàng thỏa điều kiện sớm hơn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


