
 
 

 

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI KHI THANH TOÁN BẰNG THẺ SACOMBANK 
 

 

ĐỊA ĐIỂM ƯU ĐÃI NỘI DUNG ƯU ĐÃI THẺ ÁP DỤNG THỜI HẠN (*) 

TTMS NGUYỄN KIM 

Tham khảo địa chỉ tại: 

https://www.nguyenkim.com/ 

   1800 6800  

Giảm 500.000 VND cho sản phẩm Điện tử - Điện lạnh có giá trị từ 10.000.000 VND. 

▪ Số lượt ưu đãi của chương trình: 400 lượt. 

▪ Mỗi Chủ thẻ được ưu đãi 01 lần trong thời gian chương trình; Xác định Chủ thẻ theo CMND/ 

CCCD/ Hộ chiếu. 

▪ Ưu đãi áp dụng cho tất cả sản phẩm tại Nguyễn Kim có giá trị từ 10.000.000 VND (là số tiền 

niêm yết của sản phẩm tại Nguyễn Kim) và có số tiền thanh toán sau cùng bằng Thẻ của chủ 

thẻ qua máy POS/ Online phải từ 9.500.000 VND.  

▪ Chủ thẻ tín dụng quốc tế Sacombank khi tham gia chương trình này được tham gia đồng thời 

chương trình ưu đãi hiện có tại Nguyễn Kim và chương trình “Trả góp lãi suất 0%”.  

▪ Chương trình kết thúc sớm nếu đạt ngân sách tối đa. 

Thẻ TDQT 
Thứ 6,7 & Chủ nhật; 

Từ 15/04 – 30/05/2021 

ĐIỆN MÁY CHỢ LỚN 

Tham khảo địa chỉ tại: 

https://dienmaycholon.vn/ 

   028 3856 3388 
 

Giảm 300.000 VND cho  sản phẩm Điện tử - Điện lạnh có giá trị trước thanh toán từ 6.000.000 VND 

▪ Mỗi Chủ thẻ được ưu đãi 01 lần trong thời gian chương trình. 

▪ Chương trình kết thúc sớm nếu đạt ngân sách tối đa. 

Thẻ TDQT 
Thứ 6,7 & Chủ nhật; 

Từ 25/04 – 30/06/2021 

AEON MALL 

Tham khảo địa chỉ tại: 

https://www.aeon.com.vn/ 

   028 3829 5370  

Hoàn 500.000 VND cho hóa đơn từ 10.000.000 VND tại Aeon Việt Nam. 

▪ Áp dụng cho sản phẩm Điện tử - Điện lạnh với hóa đơn thanh toán từ 10.000.000 VND đồng 

thời tham gia Trả góp 0% trong 12 tháng. 

▪ Không áp dụng đối với các giao dịch hủy, giao dịch hoàn tiền, đổi/ trả sản phẩm.  

▪ Mỗi Chủ thẻ được ưu đãi 01 lần trong thời gian chương trình; Xác định Chủ thẻ theo CMND/ 

CCCD/ Hộ chiếu (không bao gồm Chủ thẻ phụ). 

▪ Sacombank hoàn tiền ưu đãi cho các giao dịch hợp lệ vào ngày 30/07/2021. 

▪ Giao dịch thanh toán hợp lệ là giao dịch được thực hiện trong thời hạn chương trình và không 

được hủy trước thời điểm xét thưởng của chương trình. 

Thẻ TDQT Từ 15/04 – 30/06/2021 

TIKI 

Tham khảo địa chỉ tại: 

https://tiki.vn/ 

  1900 6035 
 

Giảm 500.000 VND cho đơn hàng từ 10.000.000 VND tại www.tiki.vn và ứng dụng Tiki. 

▪ Áp dụng cho tất cả sản phẩm có dịch vụ Tiki Pro đăng bán tại sàn giao dịch thương mại điện tử 

Tiki. Ưu đãi được áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác. 

▪ Số lượt ưu đãi: 50 lượt/ ngày chương trình. 

▪ Mỗi Thẻ được tham gia 01 lần/ tháng trong thời gian chương trình (xác định “Thẻ” dựa trên mã 

BIN gồm 06 chữ số đầu, 04 chữ số cuối thẻ và ngày hết hạn thẻ). 

▪ Khách hàng chọn hình thức thanh toán bằng thẻ Sacombank để được giảm giá tự động. 

Thẻ TDQT 

(Thẻ cá nhân) 

15h00 – 23h59 

Thứ 6, 7 & Chủ nhật;  

Từ 02/04 – 31/07/2021 

https://www.nguyenkim.com/
https://dienmaycholon.vn/
https://www.aeon.com.vn/
https://tiki.vn/
http://www.tiki.vn/


▪ Chương trình không áp dụng đối với các giao dịch hủy, giao dịch hoàn 100%. Trường hợp 

khách hàng trả/ đổi sản phẩm sau khi đã thanh toán thành công thì phần khuyến mãi sẽ được 

tính trên giá trị thanh toán thực. 

SHOPEE 

Tham khảo địa chỉ tại: 

https://shopee.vn/ 

  1900 1221 
 

Giảm 500.000 VND cho đơn hàng từ 10.000.000 VND tại www.shopee.vn và ứng dụng Shopee. 

‣ Áp dụng cho tất cả sản phẩm thuộc ngành hàng Điện Gia Dụng (Home Appliances) đăng bán 

tại sàn giao dịch thương mại điện tử Shopee (trừ các đơn hàng do người bán tự vận chuyển). 

‣ Ưu đãi được áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác. 

‣ Số lượt ưu đãi: 220 lượt/ chương trình (20 lượt/ ngày chương trình). 

‣ Mỗi Thẻ được tham gia 01 lần trong thời gian chương trình (xác định “Thẻ” dựa trên mã BIN 

gồm 06 chữ số đầu, 04 chữ số cuối thẻ và ngày hết hạn thẻ). 

‣ Khách hàng chọn hình thức thanh toán bằng thẻ Sacombank để được giảm giá tự động. 

‣ Chương trình không áp dụng đối với các giao dịch hủy, giao dịch hoàn 100%. Trường hợp 

khách hàng trả/ đổi sản phẩm sau khi đã thanh toán thành công thì phần khuyến mãi sẽ được 

tính trên giá trị thanh toán thực. 

Thẻ TDQT 

(Thẻ cá nhân) 

 

15h00 – 23h59, 

Thứ 7 hàng tuần;  

Từ 17/04 –  26/06/2021 

BAMBOO AIRWAYS 

Tham khảo địa chỉ tại: 

http://bambooairways.com 

  1900 1166 

 

Giảm ngay cho giá trị hóa đơn thanh toán sau cùng từ 500.000 VND khi đặt vé máy bay nội địa tại 

website Bamboo Airways (http://bambooairways.com ), cụ thể: 

- Giảm 50.000 VND/khách/chiều hạng Eco Smart 

- Giảm 75.000 VND/khách/chiều hạng Eco Flex 

- Giảm 100.000 VND/khách/chiều hạng Buz Smart 

- Giảm 200.000 VND/khách/chiều hạng Buz Flex 

Nhập mã STB3004 khi thanh toán để nhận ưu đãi tương ứng với từng hạng vé. 

Điều kiện: 

▪ Mỗi Chủ thẻ tín dụng quốc tế được giảm giá 01 (một) lần cho tất cả hạng vé trong thời gian 

chương trình  

▪ Số lượng giảm giá tối đa/ngày ưu đãi: 50 KH hợp lệ đầu tiên. 

▪ Chương trình có thể kểt thúc sớm khi đạt ngân sách tối đa. 

▪ Áp dụng khi đặt vé tại Website chính thức của Bamboo Airways: http://bambooairways.com 

Thẻ TDQT 

Hạng thẻ Gold 

Trở lên  

Từ 15/04 – 31/05/2021 

VIETRAVEL 

Tham khảo địa chỉ tại: 

https://travel.com.vn/ 

  19001839 
 

Hoàn 10% (tối đa 500.000 VND) cho tất cả dịch vụ từ 3.000.000 VND tại website www.travel.com.vn 

và hệ thống văn phòng Vietravel  

Tặng 20 cặp vé máy bay khứ hồi Vietravel Airlines cho 20 khách hàng đầu tiên thanh toán hóa đơn 

Tour du lịch từ 20.000.000 VND trở lên 

(*) Hạn sử dụng vé tối đa 06 tháng kể từ ngày xuất vé. 

▪ Mỗi chủ thẻ được hoàn tiền 01 lần trong thời gian chương trình. Thanh toán 100% giá trị hóa đơn 

tham gia chương trình bằng thẻ tín dụng quốc tế cá nhân Sacombank. 

Số lượng ưu đãi Giảm giá tối đa: 200 lượt đầu tiên. 

Thẻ TDQT Từ 20/04 – 20/07/2021 

https://shopee.vn/
http://www.shopee.vn/
http://bambooairways.com/
http://bambooairways.com/
http://bambooairways.com/
https://travel.com.vn/


EVA AIR 

Tham khảo địa chỉ tại: 

www.evaair.com 

  028 38217 263  

Giảm 5% giá vé thông thường các chuyến từ Hồ Chí Minh đến USA/CANADA/TAIPEI tại Website: 

www.evaair.com  
Tất cả Thẻ Từ 22/04 - 31/05/2021 

TRAVELOKA 

Tham khảo địa chỉ tại: 

https://www.traveloka.com/vi-
vn/ 

  0945 462 906 
 

Dịch vụ Chương trình EPIC 

Từ 14/04 đến 20/04/2021 

Ưu đãi Tuần: 

Thứ Tư hàng tuần từ 21/04 đến 31/05 

Vé máy bay Giảm 10% tối đa 300.000 VND hóa 

đơn từ 800.000 VND  

- Số lượng mã ưu đãi: 30 mã/ngày 

- Nhập Code: SACOMEPIC1 

Giảm 10% tối đa 200.000 VND hóa đơn từ 

800.000 VND 

- Số lượng mã ưu đãi: 20 mã/ngày 

- Nhập Code:  SACOMHE1 

Khách sạn Giảm 10% tối đa 150.000 VND hóa 

đơn từ 800.000 VND 

- Số lượng mã ưu đãi: 25 mã/ngày 

- Nhập Code:  SACOMEPIC2 

Giảm 10% tối đa 150.000 VND hóa đơn từ 

800.000 VND 

- Số lượng mã ưu đãi: 15 mã/ngày 

- Nhập Code:  SACOMHE2 

Giải trí Giảm 20% tối đa 100.000 VND hóa 

đơn từ 300.000 VND 

- Số lượng mã ưu đãi: 20 mã/ngày 

- Nhập Code:   SACOMEPIC3 

Giảm 20% tối đa 140.000 VND hóa đơn từ 

300.000 VND 

- Số lượng mã ưu đãi: 10 mã/ngày 

- Nhập Code:  SACOMHE3 
 

Thẻ TDQT 

(bao gồm thẻ Cá 

nhân & Doanh 

nghiệp) 

Từ 14/04 - 31/05/2021 

Điều kiện: 

▪ Mỗi Chủ Thẻ Hợp Lệ (tương ứng với 1 số điện thoại, 1 email, 1 Thẻ Sacombank và 1 thiết bị) 

được Ưu Đãi một (01) lần cho Mã Ưu Đãi “SACOM SACOMEPIC1”; một (01) lần cho Mã Ưu Đãi 

“SACOMS SACOMEPIC2”; một (01) lần cho Mã Ưu Đãi “SACOM SACOMEPIC3”; một (01) lần 

cho Mã Ưu Đãi “SACOM SACOMHE1”;một (01) lần cho Mã Ưu Đãi “SACOM SACOMHE2”;một 

(01) lần cho Mã Ưu Đãi “SACOM SACOMHE3”; 

▪ Ưu đãi không được cấp lại nếu giao dịch bị hủy do người mua 

▪ Ưu đãi chỉ áp dụng khi thanh toán bằng VND 

▪ Mã Ưu đãi không có giá trị quy đổi thành tiền mặt 

▪ Khách hàng sử dụng mã Ưu đãi sai mục đích hoặc vi phạm các điều khoản & điều kiện khuyến 

mãi sẽ bị từ chối việc sử dụng mã Ưu đãi của Traveloka trong tương lai. Sử dụng mã Ưu đãi sai 

là khi Traveloka xác định rằng mã Ưu đãi bị áp dụng sai mục đích, nhằm gian lận hoặc trục lợi 

▪ Traveloka không cấp lại các mã Ưu đãi bị gián đoạn, hủy bỏ do gian lận, sự cố kỹ thuật hoặc do 

sử dụng không đúng cách. Mọi thay đổi về nội dung chương trình phải được sự thống nhất và xác 

nhận bằng văn bản từ hai bên 

▪ Thanh toán 100% giá trị hóa đơn tham gia chương trình bằng thẻ tín dụng quốc tế cá nhân 

Sacombank  

▪ Chương trình hoàn tiền Sacombank có thể kết thúc sớm nếu hết ngân sách 

http://www.evaair.com/
http://www.evaair.com/
https://www.traveloka.com/vi-vn/
https://www.traveloka.com/vi-vn/


RADISSON BLU RESORT 

CAM RANH 

Tham khảo địa chỉ tại: 

https://www.radissonhotels.com/ 

   0258 3993 666 

 

 
Giảm giá (%) 

Gold Members Platinum Members Infinite Members 

Dịch vụ phòng ở 

(áp dụng trên giá BAR) 

10%  

Promo code SACM10 

15% 

Promo code SACM15 

20% 

Promo code SACM20 

F&B and Spa 10% 

 

Thẻ TDQT Gold 

trở lên 
Từ 15/04 – 31/05/2021 

ALMA CAM RANH  RESORT 

Tham khảo địa chỉ tại: 

https://alma.vn/alma-resort/ 

   025 8730 6868  

Giảm 30% giá trên giá Best available cho chủ thẻ đặt phòng tại www.alma-resort.com nhập mã 

ALMASACOMBANK 

▪ Giảm giá 20% cho dịch vụ ẩm thực tại các nhà hàng trong khu nghỉ dưỡng 

▪ Khuyến mãi không cộng gộp với các chương trình ưu đãi khác. 

Tất cả thẻ Từ 15/04 – 31/05/2021 

INTERCONTINENTAL 

NHA TRANG 

Tham khảo địa chỉ tại: 

http://nhatrang.intercontinent
al.com 

   0258 3887777 

 

Giảm 15% cho giá phòng Best Flexible Rate (BFR) từ hạng phòng Premium trở lên 

▪ Buffet sáng dành cho một hoặc hai người 

Giảm 15% cho các dịch vụ Ẩm thực 

▪ Bao gồm: Ala carte menu, tiệc buffet Hải sản và thức uống có cồn. 

Tất cả thẻ Từ 20/04 – 31/05/2021 

THE ANAM RESORT 

Tham khảo địa chỉ tại: 

https://www.theanam.com 

   0258 3989 499 
 

Giảm đến 30% trên hóa đơn. 

Giảm 20% giá phòng (giá linh hoạt tốt nhất - Best Flexible Rate) khi đặt tại : www.theanam.com     

Giảm 30% cho dịch vụ Spa và 15% cho dịch vụ F&B. 

▪ Khách hàng đăt phòng tại website www.theanam.com để nhận ưu đãi. 

▪ Ưu đãi không áp dụng vào các ngày: 30/04 – 02/05/2021. 

▪ Chính sách đổi/ hủy phòng sẽ được áp dụng theo quy định hiện hành của The Anam. 

▪ Ưu đãi không quy đổi ra tiền mặt/ sản phẩm và không chuyển nhượng; Nếu có ưu đãi khác, Chủ 

Thẻ được tham gia 01 chương trình có giá trị cao nhất, không áp dụng đồng thời ưu đãi khác.  

Thẻ QT Từ 01/04 – 31/07/2021 

NAM NGHI PHU QUOC 

Tham khảo địa chỉ tại: 

http://namnghiresort.com/ 

   0297 3891 234  

Giảm 15% giá phòng nghỉ (dựa trên giá bán tốt nhất tại website: www.namnghiresort.com). 

Giảm 30% cho các dịch vụ tại Anmai Spa. 

Giảm 15% cho dịch vụ ẩm thực tại các nhà hàng & bar của resort: Ocean Reflection, Tree House, 

Pool Bar, Rock Island. 

▪ Ưu đãi áp dụng cho tất cả Thẻ quốc tế Sacombank và áp dụng Xuyên suốt cho tất cả các ngày 

(bao gồm ngày Tết, ngày Lễ). 

▪ Chủ thẻ xuất trình thẻ Sacombank có tên chủ thẻ tại lễ tân và thanh toán dịch vụ trực tiếp tại khu 

nghỉ (không áp dụng ưu đãi khi thanh toán qua bên thứ 3). 

▪ Ưu đãi không quy đổi thành mặt hoặc chuyển nhượng và không áp dụng cùng lúc với chương 

trình khuyến mãi khác; trường hợp có các ưu đãi khác, Khách hàng được chọn 01 ưu đãi có giá 

trị cao nhất để tham gia. 

Thẻ QT Từ 01/04 – 31/07/2021 

https://www.radissonhotels.com/
https://alma.vn/alma-resort/
http://nhatrang.intercontinental.com/
http://nhatrang.intercontinental.com/
https://www.theanam.com/
http://www.theanam.com/
http://www.theanam.com/
http://namnghiresort.com/
http://www.namnghiresort.com/


SILA URBAN LIVING HOTEL 

Tham khảo địa chỉ tại: 

https://silaliving.com/ 

   028 3930 0800  

Giảm 30% trên giá phòng công bố 

Miễn phí Check in từ 10AM & Check Out đến 14:00PM 
Tất cả thẻ Từ 15/04 – 31/05/2021 

THE ODYS HOTEL  

Tham khảo địa chỉ tại: 

https://theodyshotel.com  
  0909 122 022 

 

Giảm 15% giá phòng trên giá BAR  

▪ Tặng 1 suất Massage Body 60 phút 

▪ Check in sớm, check out muộn 

Giảm 20% trên hóa đơn thanh toán dịch vụ F&B tại Búp Restaurant và Odys Café. 

Thẻ QT Từ 15/04 – 31/05/2021 

ZARA 

Tham khảo địa chỉ tại: 

https://www.zara.com/vn/ 

 

ZARA 

Hoàn 200.000 VND cho hóa đơn từ 2.000.000 VND tại ZARA 

▪ Ưu đãi dành cho Khách hàng là chủ thẻ Sacombank đồng thời thanh toán đơn hàng từ 2.000.000 

VND bằng Thẻ tín dụng quốc tế Sacombank tại Stores ZARA tại Việt Nam. 

▪ Số lượt ưu đãi của chương trình: 1,000 lượt.  

▪ Thẻ áp dụng: Thẻ tín dụng quốc tế Sacombank cá nhân, không bao gồm thẻ phụ/ chủ thẻ phụ. 

▪ Mỗi chủ thẻ được ưu đãi 01 lần trong thời gian chương trình (xác định Chủ thẻ theo số CMND/ 

CCCD/ Hộ chiếu); nếu chủ thẻ sở hữu nhiều Thẻ, ưu đãi sẽ áp dụng cho 01 giao dịch hợp lệ 

đầu tiên. 

▪ Giao dịch thanh toán hợp lệ là giao dịch được thực hiện trong thời hạn chương trình và không 

được hủy trước thời điểm xét thưởng của chương trình. 

▪ Ưu đãi không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi Thẻ/ chương trình ưu đãi khác 

do Sacombank thực hiện trong cùng thời điểm. 

▪ Chương trình có thể kết thúc sớm khi đạt số lượt ưu đãi tối đa. Sacombank hoàn tiền vào tài 

khoản Thẻ của Khách hàng vào ngày 25 của tháng tiếp theo.   

Thẻ TDQT  

(Thẻ cá nhân, 

không bao gồm 

thẻ phụ) 

Thứ 7 & Chủ nhật;  

Từ 10/04 –  31/07/2021 

PULL&BEAR 

Tham khảo địa chỉ tại: 

https://www.pullandbear.com/ 

 

PULL&BEAR 

Hoàn 200.000 VND cho hóa đơn từ 2.000.000 VND tại PULL&BEAR  

▪ Ưu đãi dành cho Khách hàng là chủ thẻ Sacombank đồng thời thanh toán đơn hàng từ 2.000.000 

VND bằng Thẻ tín dụng quốc tế Sacombank tại Stores Pull&Bear tại Việt Nam. 

▪ Số lượt ưu đãi của chương trình: 250 lượt.  

▪ Thẻ áp dụng: Thẻ tín dụng quốc tế Sacombank cá nhân, không bao gồm thẻ phụ/ chủ thẻ phụ. 

▪ Mỗi chủ thẻ được ưu đãi 01 lần trong thời gian chương trình (xác định Chủ thẻ theo số CMND/ 

CCCD/ Hộ chiếu); nếu chủ thẻ sở hữu nhiều Thẻ, ưu đãi sẽ áp dụng cho 01 giao dịch hợp lệ 

đầu tiên. 

▪ Giao dịch thanh toán hợp lệ là giao dịch được thực hiện trong thời hạn chương trình và không 

được hủy trước thời điểm xét thưởng của chương trình. 

▪ Ưu đãi không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi Thẻ/ chương trình ưu đãi khác 

do Sacombank thực hiện trong cùng thời điểm. 

▪ Chương trình có thể kết thúc sớm khi đạt số lượt ưu đãi tối đa. Sacombank hoàn tiền vào tài 

khoản Thẻ của Khách hàng vào ngày 25 của tháng tiếp theo.  . 

Thẻ TDQT  

(Thẻ cá nhân, 

không bao gồm 

thẻ phụ) 

Thứ 7 & Chủ nhật;  

Từ 10/04 –  31/07/2021 

https://silaliving.com/
https://theodyshotel.com/
https://www.zara.com/vn/
https://www.pullandbear.com/


STRADIVARIUS 

Tham khảo địa chỉ tại: 

https://www.stradivarius.com/ 

 

STRADIVARIUS 

 

Hoàn 200.000 VND cho hóa đơn từ 2.000.000 VND tại Stradivarius  

▪ Ưu đãi dành cho Khách hàng là chủ thẻ Sacombank đồng thời thanh toán đơn hàng từ 2.000.000 

VND bằng Thẻ tín dụng quốc tế Sacombank tại Stores Stradivarius tại Việt Nam. 

▪ Số lượt ưu đãi của chương trình: 250 lượt.  

▪ Thẻ áp dụng: Thẻ tín dụng quốc tế Sacombank cá nhân, không bao gồm thẻ phụ/ chủ thẻ phụ. 

▪ Mỗi chủ thẻ được ưu đãi 01 lần trong thời gian chương trình (xác định Chủ thẻ theo số CMND/ 

CCCD/ Hộ chiếu); nếu chủ thẻ sở hữu nhiều Thẻ, ưu đãi sẽ áp dụng cho 01 giao dịch hợp lệ 

đầu tiên. 

▪ Giao dịch thanh toán hợp lệ là giao dịch được thực hiện trong thời hạn chương trình và không 

được hủy trước thời điểm xét thưởng của chương trình. 

▪ Ưu đãi không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi Thẻ/ chương trình ưu đãi khác 

do Sacombank thực hiện trong cùng thời điểm. 

▪ Chương trình có thể kết thúc sớm khi đạt số lượt ưu đãi tối đa. Sacombank hoàn tiền vào tài 

khoản Thẻ của Khách hàng vào ngày 25 của tháng tiếp theo.   

Thẻ TDQT  

(Thẻ cá nhân, 

không bao gồm 

thẻ phụ) 

Thứ 7 & Chủ nhật;  

Từ 10/04 –  31/07/2021 

MASSIMO DUTTI 

Tham khảo địa chỉ tại: 

https://www.massimodutti.co
m/ 

 

MASSIMO 

DUTTI 

Hoàn 200.000 VND cho hóa đơn từ 2.000.000 VND tại Massimo Dutti 

▪ Ưu đãi dành cho Khách hàng là chủ thẻ Sacombank đồng thời thanh toán đơn hàng từ 2.000.000 

VND bằng Thẻ tín dụng quốc tế Sacombank tại Stores Massimo Dutti tại Việt Nam. 

▪ Số lượt ưu đãi của chương trình: 250 lượt. Thẻ áp dụng: Thẻ tín dụng quốc tế Sacombank cá 

nhân, không bao gồm thẻ phụ/ chủ thẻ phụ. 

▪ Mỗi chủ thẻ được ưu đãi 01 lần trong thời gian chương trình (xác định Chủ thẻ theo số CMND/ 

CCCD/ Hộ chiếu); nếu chủ thẻ sở hữu nhiều Thẻ, ưu đãi sẽ áp dụng cho 01 giao dịch hợp lệ 

đầu tiên. 

▪ Giao dịch thanh toán hợp lệ là giao dịch được thực hiện trong thời hạn chương trình và không 

được hủy trước thời điểm xét thưởng của chương trình. 

▪ Ưu đãi không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi Thẻ/ chương trình ưu đãi khác 

do Sacombank thực hiện trong cùng thời điểm. 

▪ Chương trình có thể kết thúc sớm khi đạt số lượt ưu đãi tối đa. Sacombank hoàn tiền vào tài 

khoản Thẻ của Khách hàng vào ngày 25 của tháng tiếp theo.   

Thẻ TDQT  

(Thẻ cá nhân, 

không bao gồm 

thẻ phụ) 

Thứ 7 & Chủ nhật ;  

Từ 10/04 –  31/07/2021 

SOCIOLLA 

 Tham khảo địa chỉ tại: 

www.sociolla.com  

 

Giảm 20% (tối đa 300.000 VND) cho hóa đơn thanh toán từ 800.000 VND trở lên khi giao dịch mua 

hàng online & cửa hàng Sociolla. 

‣ Mỗi Chủ thẻ (Chủ thẻ tín dụng quốc tế) được tham gia 01 (một) lần trong thời gian chương trình, 

với mức giảm tối đa 300.000đ/hóa đơn thanh toán 

‣ Thanh toán qua máy POS, Online 100% giá trị hóa đơn tham gia chương trình 

‣ Chương trình có thể kết thúc sớm nếu đạt ngân sách tối đa 

Thẻ TDQT Từ 15/04 – 31/05/2021 

https://www.stradivarius.com/
https://www.massimodutti.com/
https://www.massimodutti.com/
http://www.sociolla.com/


NHÀ HÀNG SAN FU LOU 

 Tham khảo địa chỉ tại: 

https://sanfulou.com/  

  0938 687 689 
 

Hoàn 200.000 VND cho hóa đơn từ 1.500.000 VND tại hệ thống Nhà hàng San Fu Lou. 
 

▪ Áp dụng cho hóa đơn thanh toán sau cùng từ 1.500.000 VND.  

▪ Lượt ưu đãi của chương trình: 100 lượt. 

▪ Mỗi Chủ thẻ được ưu đãi 01 lần trong thời gian chương trình; Xác định Chủ thẻ theo CMND/ 

CCCD/ Hộ chiếu (không bao gồm Chủ thẻ phụ). 

▪ Giao dịch thanh toán hợp lệ là giao dịch được thực hiện trong thời hạn chương trình và không 

được hủy trước thời điểm xét thưởng của chương trình. 

▪ Sacombank hoàn tiền ưu đãi cho các giao dịch hợp lệ vào ngày 30/07/2021. 

Thẻ TDQT Từ nay đến 30/06/2021 

NHÀ HÀNG  

SORAE SUSHI & 

LOUNGE 

 Tham khảo địa chỉ tại:  

https://www.soraesushi.com/ 

  (028) 3827 2372 

 

Hoàn 200.000 VND cho hóa đơn từ 1.500.000 VND tại Nhà hàng Sorae Sushi & Lounge. 
 

▪ Áp dụng cho hóa đơn thanh toán sau cùng từ 1.500.000 VND.  

▪ Lượt ưu đãi của chương trình: 100 lượt. 

▪ Mỗi Chủ thẻ được ưu đãi 01 lần trong thời gian chương trình; Xác định Chủ thẻ theo CMND/ 

CCCD/ Hộ chiếu (không bao gồm Chủ thẻ phụ). 

▪ Giao dịch thanh toán hợp lệ là giao dịch được thực hiện trong thời hạn chương trình và không 

được hủy trước thời điểm xét thưởng của chương trình. 

▪ Sacombank hoàn tiền ưu đãi cho các giao dịch hợp lệ vào ngày 30/07/2021. 

Thẻ TDQT Từ nay đến 30/06/2021 

NHÀ HÀNG DÌ MAI 

 Tham khảo địa chỉ tại:   

https://nhahangdimai.com/  

  0888 149 966 

 

Hoàn 200.000 VND cho hóa đơn từ 1.500.000 VND tại hệ thống Nhà hàng Dì Mai. 
 

▪ Áp dụng cho hóa đơn thanh toán sau cùng từ 1.500.000 VND.  

▪ Lượt ưu đãi của chương trình: 100 lượt. 

▪ Mỗi Chủ thẻ được ưu đãi 01 lần trong thời gian chương trình; Xác định Chủ thẻ theo CMND/ 

CCCD/ Hộ chiếu (không bao gồm Chủ thẻ phụ). 

▪ Giao dịch thanh toán hợp lệ là giao dịch được thực hiện trong thời hạn chương trình và không 

được hủy trước thời điểm xét thưởng của chương trình. 

▪ Sacombank hoàn tiền ưu đãi cho các giao dịch hợp lệ vào ngày 30/07/2021. 

Thẻ TDQT Từ nay đến 30/06/2021 

KIKI HOTPOT 

 Tham khảo địa chỉ tại:   

http://kikihotpot.com/  

  (028) 5417 1899  

Giảm 10% (tối đa 100.000 VND) trên hóa đơn khi thanh toán. 

✓ Ưu đãi không giới hạn lượt sử dụng.  

✓ Không áp dụng cùng lúc nhiều ưu đãi. Nếu có các ưu đãi khác, Khách hàng chọn 01 ưu đãi có 

giá trị cao nhất để tham gia. 

Thẻ QT Từ 10/04 - 31/05/2021. 

LẨU LOK LOK 

 8-A1, CC 830 Sư Vạn Hạnh, 

P.13, Q.10, HCM.  

  (028) 2253 8026  

Giảm 10% (tối đa 100.000 VND) trên hóa đơn khi thanh toán. 

✓ Ưu đãi không giới hạn lượt sử dụng.  

✓ Không áp dụng cùng lúc nhiều ưu đãi. Nếu có các ưu đãi khác, Khách hàng chọn 01 ưu đãi có 

giá trị cao nhất để tham gia. 

Thẻ QT Từ 10/04 - 31/05/2021. 

https://sanfulou.com/
https://www.soraesushi.com/
https://nhahangdimai.com/
http://kikihotpot.com/


 

(*) Thời hạn Chương trình có thể kết thúc sớm khi đạt ngân sách/ số lượt ưu đãi tối đa. 

 

 


