
 

  

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI 
DEAL PHÁT SỐT, 100% PHẢI CHỐT 

1. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: các điểm giao dịch của Sacombank trên toàn quốc 
2. Hình thức khuyến mại: giảm giá trực tiếp. 
3. Thời gian khuyến mại: từ ngày 12/12/2021 đến hết 31/12/2021  
4. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại: dịch vụ nạp tiền điện thoại qua Internet Banking/Mobile Banking và 

mua sắm trực tuyến Vnshop qua Mobile Banking/Sacombank Pay. 
5. Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: tiền mặt. 
6. Đối tượng được hưởng khuyến mại:  

- Tất cả khách hàng cá nhân thỏa điều kiện. 

- Cán bộ nhân viên Sacombank và các công ty thành viên được tham gia chương trình. 
7. Cơ cấu giải thưởng:   

STT Ưu đãi Số lượng Đơn giá Thành tiền (đồng) 

 TỔNG 4.800  480.000.000 

1 Giảm giá mua sắm trực tuyến 1.200 100.000 120.000.000 

2 Giảm trực tiếp nạp tiền điện thoại  7.200 50.000 360.000.000 

 
8. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: 480.000.000 đồng (Bốn trăm tám mươi triệu 

đồng) 
9. Nội dung chi tiết chương trình khuyến mại: 

9.1 Ưu đãi mua sắm trực tuyến VnShop  

- Giảm 100% giá trị đơn hàng, tối đa 100.000đ khi mua sắm trực tuyến VnShop trên ứng dụng 
mBanking, Sacombank Pay. Mã giảm giá: SACOMBANK30NAM 

- Mỗi khách hàng được giảm giá tối đa 1 lần mỗi tuần: 1 lần trên ứng dụng Sacombank mBanking, 1 
lần trên ứng dụng Sacombank Pay.  

- Thời gian và ngân sách của mỗi tuần được quy định là:  
 Tuần 1 từ 12/12 đến 18/12/2021: 20.000.000 đồng/ ứng dụng. 
 Tuần 2 từ 19/12 đến 25/12/2021: 20.000.000đồng/ ứng dụng. 
 Tuần 3 từ 26/12 đến 31/12/2021: 20.000.000đồng/ ứng dụng. 

- Tổng ngân sách: 120.000.000 đồng 

- Trường hợp không sử dụng hết ngân sách của một tuần có thể cộng dồn cho tuần kế tiếp cho đến 
khi kết thúc chương trình.  

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

9.2 Ưu đãi nạp tiền điện thoại  

- Giảm 50%, tối đa 50.000 đồng khi nạp tiền điện thoại thành công trên Internet Banking, Mobile 
Banking tất cả mệnh giá vào khung giờ 12h – 14h mỗi ngày thứ thứ ba, thứ năm, chủ nhật trong 
thời gian chương trình: 12/12, 14/12, 16/12, 19/12, 21/12, 23/12, 26/12, 28/12, 30/12. 

- Ngân sách đảm bảo không vượt quá: 40.000.000 đồng/ngày. 

- Trường hợp không sử dụng hết ngân sách của một ngày có thể cộng dồn cho ngày kế tiếp cho đến 
khi kết thúc chương trình. 

- Mỗi khách hàng có thể được ưu đãi nhiều lần.  

- Ưu đãi mỗi ngày có thể kết thúc sớm hơn khi hết ngân sách 
10. Trách nhiệm công bố thông tin: 

- Sacombank sẽ thông báo đầy đủ chi tiết nội dung của thể lệ chương trình khuyến mại, trị giá từng 
loại giải thưởng, tại các điểm giao dịch của Ngân hàng.  

- Danh sách khách hàng nhận thưởng sẽ được công bố trên trang web của Sacombank 
https://khuyenmai.sacombank.com. 

11. Các quy định khác: 

https://khuyenmai.sacombank.com/


 

  

- Chương trình có thể kết thúc sớm khi đạt ngân sách tối đa. Khách hàng được hưởng ưu tiên theo 
thứ tự thời gian thực hiện giao dịch hợp lệ cho đến thời điểm chương trình kết thúc do hết ngân 
sách. 

- Giao dịch tham gia chương trình không được phép hủy trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc 
chương trình và không được hủy trước thời điểm xét giải của chương trình. 

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

- 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 sẽ trực tiếp đứng ra giải quyết 
theo quy định của pháp luật hiện hành trong trường hợp có tranh chấp, khiếu nại xảy ra liên quan 
đến chương trình khuyến mãi. 

- Sau 30 ngày kể từ khi nhận được thông báo kết quả trúng thưởng, Sacombank không tiếp nhận bất 
cứ khiếu nại nào của khách hàng về việc trúng thưởng. 

- 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. 

- Các yêu cầu/quy định không nêu trong chương trình thì các chi nhánh/phòng giao dịch Sacombank 
vẫn áp dụng theo quy định hiện hành. 

12. 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, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh 

Điện thoại: (028) 3526 6060, Hotline: 1900 5555 88 
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. 


