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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI 

THÊM BẠN - THÊM QUÀ 

 

1. Tên chương trình khuyến mãi:  “Thêm bạn - thêm quà” 

2. Thời gian triển khai: Từ ngày 15/08/2018 đến 31/05/2019 

3. Địa bàn khuyến mãi: Toàn quốc 

4. Đối tượng được hưởng khuyến mãi:  

- Khách hàng hiện hữu (chủ thẻ hiện hữu) của Sacombank giới thiệu thành công bạn bè, 

người thân mở mới thẻ tín dụng Sacombank (gọi là “NGƯỜI GIỚI THIỆU”). 

- Khách hàng mới được NGƯỜI GIỚI THIỆU giới thiệu mở thẻ tín dụng quốc tế và được 

duyệt cấp thẻ (gọi là “NGƯỜI ĐƯỢC GIỚI THIỆU”). 

- Không áp dụng CBNV Sacombank, thẻ tín dụng doanh nghiệp, thẻ phụ. 

5. Cơ cấu giải thưởng: 

5.1 Giải thưởng cho NGƯỜI GIỚI THIỆU:  

Loại thẻ NGƯỜI ĐƯỢC GIỚI THIỆU mở thành công  Số 

lượng  

 Trị giá giải 

thưởng 

(VND)  

 Tổng cộng 

(VND) 

5.1.1 Quà tặng cơ bản: Hoàn tiền vào tài khoản NGƯỜI GIỚI THIỆU 

Classic/ Gold  1,200   150,000   180,000,000  

Platinum/Platinum Cashback  135   400,000   54,000,000  

Visa Signature/World Master card/JCB Ultimate  27   600,000   16,200,000  

5.1.2 Quà tặng đặc biệt: Voucher du lịch Singapore 

Tặng thưởng mỗi tháng 

  

 9  10,000,000 

10,000,000  

 90,000,000  

 

5.2 Giải thưởng cho NGƯỜI ĐƯỢC GIỚI THIỆU:  

Khách hàng có phát sinh giao dịch trong vòng 02 tháng kể từ tháng phát hành, trong thời gian 

diễn ra chương trình và với số tiền giao dịch có điều kiện cụ thể như sau (đơn vị tính: VND): 

Hạng thẻ 

 

 

 Quà tặng 

Classic/ Gold Platinum/Platinum 

Cashback 

Visa 

Signature/World 

Master card/JCB 

Ultimate 

Số lượng 

quà tặng 

Dù Sacombank  Giao dịch đầu     1,200 
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tiên > = 500,000 

Vali du lịch (có logo 

Sacombank) 

  Giao dịch đầu tiên 

> = 1,000,000 

Giao dịch đầu tiên 

> = 1,000,000 

120 

Voucher vé máy bay trị 

giá 1,000,000 

VND/Voucher ăn uống 

1.000.000 VND (*) 

    Giao dịch mua vé 

máy bay hoặc ăn 

uống trong vòng 

30 ngày đầu tiên 

>= 2,000,000 

24 

Ghi chú: 

- Đối với hạng thẻ Visa Signature/World Master card/JCB Ultimate khi khách hàng giao 

dịch đầu tiên 2.000.000 VND trở lên sẽ được nhận Vali và Voucher. 

- (*) Hoàn tiền trực tiếp vào thẻ. 

6. Điều kiện chương trình khuyến mãi: 

6.1   Ưu đãi dành cho NGƯỜI GIỚI THIỆU: 

- NGƯỜI GIỚI THIỆU được nhận thưởng thỏa các điều kiện sau: 

o NGƯỜI ĐƯỢC GIỚI THIỆU đăng ký thành công bằng link cá nhân của NGƯỜI GIỚI 

THIỆU. 

o NGƯỜI ĐƯỢC GIỚI THIỆU được phát hành thẻ tín dụng và đóng 100% phí thường 

niên (theo biểu phí hiện hành) 

o NGƯỜI ĐƯỢC GIỚI THIỆU có giao dịch đầu tiên (rút tiền mặt hoặc giao dịch 

thanh toán) thỏa điều kiện trong vòng 02 tháng kể từ tháng phát hành thẻ và 

trong thời gian diễn ra chương trình. 

Ví dụ: nếu Người được giới thiệu phát hành thẻ tháng 5 thì giao dịch hợp lệ là 

giao dịch được thực hiện trong 2 tháng: 5,6. 

o Xét thưởng theo hạng thẻ cao nhất của NGƯỜI ĐƯỢC GIỚI THIỆU. 

- Ưu tiên chi thưởng cho NGƯỜI GIỚI THIỆU có thời gian đăng kí giới thiệu sớm hơn nếu 

hai NGƯỜI GIỚI THIỆU cùng giới thiệu 1 khách hàng. 

- Ưu đãi tặng thưởng đặc biệt dành cho NGƯỜI GIỚI THIỆU có số lượng NGƯỜI ĐƯỢC 

GIỚI THIỆU thành công (được phát hành thẻ trên hệ thống) đạt 5 lượt giới thiệu sớm nhất 

mỗi tháng. Trường hợp nhiều NGƯỜI GIỚI THIỆU có cùng mốc thời gian đủ điều kiện, sẽ 

xét theo thứ tự ưu tiên (1) NGƯỜI GIỚI THIỆU có số lần giới thiệu nhiều hơn (2) NGƯỜI 

ĐƯỢC GIỚI THIỆU bởi NGƯỜI GIỚI THIỆU có tổng doanh số cao hơn tại tháng xét 

thưởng. Mỗi khách hàng chỉ được 01 tặng thưởng đặc biệt trong suốt thời gian diễn ra 

chương trình. 
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6.2    Ưu đãi cho NGƯỜI ĐƯỢC GIỚI THIỆU:  

- Là người đăng kí thẻ mới (chưa từng có thẻ tín dụng Sacombank trước đó và/ hoặc đã 

thanh lý toàn bộ thẻ tín dụng Sacombank (không bao gồm thẻ doanh nghiệp và thẻ phụ) 

trong vòng 6 tháng kể từ khi chương trình bắt đầu) có giao dịch đầu tiên (rút tiền mặt 

hoặc giao dịch thanh toán) trong vòng 02 tháng kể từ tháng phát hành thẻ và trong thời 

gian diễn ra chương trình.  

Ví dụ: nếu Người được giới thiệu phát hành thẻ tháng 5 thì giao dịch hợp lệ là giao dịch 

được thực hiện trong 2 tháng: 5,6. 

- Xét thưởng theo hạng thẻ cao nhất của NGƯỜI ĐƯỢC GIỚI THIỆU. 

- Điều kiện nhận Voucher vé máy bay trị giá 1.000.000 VND các hãng hàng không của 

hạng thẻ Visa Signature/ World Master card hoặc Voucher Ăn uống 1.000.000 VND của 

thẻ JCB Ultimate: 

o Khách hàng phát sinh giao dịch mua vé máy bay (đối với thẻ Visa Signature/World 

Master card)/giao dịch ăn uống (đối với thẻ JCB Ultimate) tối thiểu 2.000.000 VND 

trong vòng 30 ngày kể từ ngày kích hoạt. Điều kiện xét thưởng loại hình giao dịch sẽ 

căn cứ theo dữ liệu ghi nhận trên hệ thống Sacombank. 

o Khách hàng sử dụng voucher cho giao dịch kế tiếp 

o Ví dụ: Khách hàng được tặng thưởng voucher vé máy bay 1 triệu đồng. Giao dịch kế 

tiếp là giao dịch mua vé máy bay trị giá 800.000 VND và 1.500.000 VND  Khách 

hàng được quyền chọn hoàn tiền 1.000.000 VND trên giao dịch mua vé máy bay 

1.500.000 VND. 

o Trường hợp khách hàng phát sinh giao dịch đầu tiên là giao dịch mua vé máy 

bay/giao dịch ăn uống tối thiểu 2.000.000 VND thì sẽ được nhận cả (vali + Voucher 

vé máy bay 1.000.000 VND /Voucher ăn uống 1.000.000 VND. 

- Hình thức nhận Voucher vé máy bay trị giá 1.000.000 VND các hãng hàng không của 

hạng thẻ Visa Signature/ World Master card hoặc Voucher Ăn uống 1.000.000 VND của 

thẻ JCB Ultimate: 

o Hình thức tặng thưởng voucher là hoàn tiền trực tiếp vào thẻ. 

o Khách hàng liên hệ theo số Hotline 1900555588 để xác nhận nhận thưởng voucher 

vé máy bay/ voucher ăn uống của chương trình sau khi đã thực hiện giao dịch theo 

quy định. Sacombank sẽ xác nhận giao dịch thanh toán vé máy bay/ giao dịch ăn 

uống của khách hàng theo thông tin tiếp nhận và phản hồi với khách hàng. 

o Khách hàng chỉ được hoàn tiền 1 lần/1giao dịch, giá trị hoàn tối đa là 1.000.000 

VND. Trường hợp khách hàng thực hiện giao dịch có giá trị nhỏ hơn 1.000.000 VND, 
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Sacombank chỉ hoàn trên số tiền giao dịch. 

o Thời gian hoàn tiền vào tuần đầu tiên của tháng tiếp theo.   

o Hạn sử dụng voucher 03 tháng kể từ tháng đủ điều kiện nhận voucher. Ví dụ: tháng 

đủ điều kiện nhận voucher là tháng 10, khách hàng được sử dụng trong tháng 11, 

tháng 12. 

7. Phương thức tham gia chương trình: 

- NGƯỜI GIỚI THIỆU đăng nhập trang web: https://card.sacombank.com.vn/ click và tab 

Giới thiệu bạn bè và nhập thông tin số tài khoản để tạo link giới thiệu riêng của cá nhân. 

NGƯỜI GIỚI THIỆU có thể sao chép, chia sẻ link cá nhân qua facebook, email.  

- NGƯỜI ĐƯỢC GIỚI THIỆU chủ động truy cập link chia sẻ của NGƯỜI GIỚI THIỆU để 

đăng ký mở thẻ tín dụng. 

Lưu ý: Để nhận được giải thưởng NGƯỜI ĐƯỢC GIỚI THIỆU bắt buộc phải truy cập link cá 

nhân của NGƯỜI GIỚI THIỆU để đăng ký mở thẻ.  

8. Phương thức trao quà: 

- Ưu đãi cho NGƯỜI ĐƯỢC GIỚI THIỆU: Sacombank sẽ công bố danh sách chủ thẻ đủ điều 

kiện nhận thưởng chính thức tại website của Sacombank 

(https://khuyenmai.sacombank.com/  )  

- Ưu đãi cho NGƯỜI GIỚI THIỆU: 

o Tiền thưởng sẽ được chuyển vào tài khoản thẻ tín dụng của NGƯỜI GIỚI THIỆU tối 

đa trong vòng 30 ngày làm việc. 

o Đối với ưu đãi đặc biệt: Sacombank sẽ công bố danh sách chi thưởng chậm nhất 10 

ngày làm việc khi kết thúc chương trình. 

9. Trách nhiệm thông báo: 

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín sẽ thông báo đầy đủ chi tiết nội dung của thể lệ 

chương trình tại website https://khuyenmai.sacombank.com/   

10.  Các quy định khác: 

- Sacombank có quyền từ chối những hồ sơ đăng ký giới thiệu thẻ hoặc hồ sơ đăng ký phát 

hành thẻ không hợp lệ, không đầy đủ. 

- Sacombank chỉ chi thưởng đối với những thẻ còn hoạt động tại thời điểm chi thưởng. 

- Sacombank có quyền liên lạc với “NGƯỜI GIỚI THIỆU” và “NGƯỜI ĐƯỢC GIỚI THIỆU” 

qua số điện thoại / thư điện tử (email) mà NGƯỜI GIỚI THIỆU đã cung cấp khi tham gia 

Chương Trình để xác minh một số thông tin và yêu cầu bổ sung giấy tờ nếu cần thiết. 

Sacombank được quyền thông báo cho NGƯỜI ĐƯỢC GIỚI THIỆU về các thông tin của 

Chương Trình. 

https://card.sacombank.com.vn/,
https://khuyenmai.sacombank.com/
https://khuyenmai.sacombank.com/
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- Sacombank có quyền thay đổi, hủy bỏ hoặc bổ sung các Điều khoản và Điều kiện này 

cùng với nội dung của chương trình mà không cần thông báo cho khách hàng. Để biết 

thông tin chi tiết mới nhất, vui lòng cập nhật trang đăng ký thẻ trực tuyến của Sacombank 

(https://card.sacombank.com.vn) .   

- Sacombank là người quyết định cuối cùng trong việc xét duyệt các thẻ hợp lệ, giao dịch 

hợp lệ, hóa đơn hợp lệ và thực hiện các thủ tục trao giải thưởng. 

- Sacombank được miễn trách nhiệm đối với các trường hợp bất khả kháng xảy ra trong thời 

gian diễn ra chương trình làm cho các giao dịch của chủ thẻ sai lệch hoặc Sacombank 

không thể liên lạc để thông báo trao giải thưởng. 

- Sacombank được toàn quyền sử dụng hình ảnh, danh tính của khách hàng trong các hoạt 

động quảng bá của Sacombank. 

- Khách hàng phải thực hiện nghĩa vụ đóng thuế thu nhập không thường xuyên và loại thuế 

phát sinh theo mức quy định của Nhà nước căn cứ vào giá trị giải thưởng chủ thẻ nhận 

được (nếu có). 

- Bằng việc tham gia chương trình này, khách hàng chấp nhận tất cả các Điều khoản và 

Điều kiện của chương trình được liệt kê trong Thể lệ này. 

- Sau 45 ngày kể từ khi nhận được thông báo nhận quà tặng, Sacombank không tiếp nhận 

bất cứ khiếu nại nào của khách hàng về quà tặng.  

- Sau thời gian 30 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình, Sacombank không tiếp nhận bất 

cứ khiếu nại nào của khách hàng. 

- Khách hàng phải chịu mọi chi phí phát sinh (nếu có) liên quan đến việc nhận ưu đãi từ 

chương trình. 

- Sacombank chịu trách nhiệm về tính chính xác trong việc phát hành bằng chứng xác định 

nhận thưởng trong chương trình. Sacombank không phải là nhà cung cấp sản phẩm được 

sử dụng làm quà tặng của chương trình. Khách hàng khi nhận quà tặng của chương trình 

sẽ thành trở thành khách hàng của nhà cung cấp sản phẩm đó. Sacombank không có trách 

nhiệm trả lời các thắc mắc hay khiếu nại trên. 

- Chương trình có thể kết thúc sớm hơn khi hết ngân sách. 

 

Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại, khách hàng liên hệ theo địa chỉ sau để 

được giải đáp: 

Dịch vụ khách hàng Sacombank 24/7: 1900 5555 88 / +84 3526 6060 

266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.3, Tp. HCM 

 

https://card.sacombank.com.vn/
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Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm 

về chương trình khuyến mại trên theo quy định của pháp luật hiện hành. 

 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN 


