XÀI LIỀN TAY – HOÀN TIỀN NGAY
1.

Thời gian triển khai: 22/05/2018 – 30/06/2018

2.

Đối tượng áp dụng: Chủ thẻ chính thanh toán quốc tế (TTQT) SCB Mastercard
Debit.
Lưu ý: Chỉ áp dụng cho Khách hàng nhận được thông tin chương trình qua tin nhắn
SMS và email từ SCB.

3.

Nội dung chương trình khuyến mại:
Tặng 50% giá trị giao dịch tại Grab và 10% giá trị giao dịch tại lĩnh vực siêu thị,
ăn uống phát sinh trong thời gian triển khai chương trình.
Loại thẻ

Mức hoàn tiền tối đa

Standard

100.000 đồng

Signature

150.000 đồng

Ghi chú: Nếu Khách hàng có từ 02 thẻ TTQT SCB trở lên thỏa điều kiện tham gia
chương trình:
-

Doanh số chi tiêu sẽ tính tổng doanh số chi tiêu hợp lệ của tất cả các thẻ.

-

Mỗi Khách hàng chỉ được hoàn tiền tối đa 150.000 đồng.

Tại sao nên sử dụng thẻ SCB Mastercard Debit thay vì tiền mặt?
-

Bảo mật tuyệt đối với chip EMV và công nghệ 3D-Secure.

-

Tích điểm đổi quà không giới hạn để đổi lấy quà tặng hấp dẫn như iPhone X,
Samsung Galaxy S9,…(đối với thẻ Signature).

-

Hoặc hoàn tiền đến 200.000 đồng/tháng khi chi tiêu sức khỏe & làm đẹp, ăn uống,
siêu thị (đối với thẻ Standard).

-

Tránh được các rủi ro phát sinh khi sử dụng tiền mặt như rách, mất cắp, tiền
giả,…

-

Ngoài ra, Khách hàng còn có cơ hội nhận các giải thưởng là chuyến du lịch các
nước châu Á xinh đẹp như Bhutan, Hàn Quốc, Singapore và Thái Lan khi chi tiêu
theo chương trình Kỳ nghỉ hạnh phúc. Bên cạnh đó còn hàng loạt các ưu đãi khác
như mua sắm online tại Lazada vào thứ 4 hàng tuần, Adayroi vào thứ 5 hàng tuần
và Lotte.vn vào thứ 6 hàng tuần cùng ưu đãi giảm giá tại các đối tác của SCB.

4.

Các quy định khác

1

-

SCB có quyền thay đổi, ngừng hoặc chấm dứt một phần hoặc toàn bộ nội dung
chương trình vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần phải được sự đồng ý của
Khách hàng.

-

Danh mục chi tiêu tại siêu thị và ăn uống tùy thuộc vào bên bán hàng đăng ký Mã
danh mục với TCTQT. SCB không chịu trách nhiệm trong trường hợp Mã danh
mục đăng ký với TCTQT bị lỗi. TCTQT và/hoặc bên bán hàng có thể thay đổi Mã
danh mục đăng ký với TCTQT mà không cần báo trước.

-

Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, khiếu nại, quyết định của SCB là quyết định
cuối cùng.

-

Bằng việc tham gia chương trình này, Khách hàng chấp nhận tất cả các điều kiện,
điều khoản của chương trình được liệt kê trong Thể lệ này và theo tất cả các điều
khoản và điều kiện sử dụng thẻ TTQT SCB Mastercard Debit.

-

Khi tham gia chương trình, KH đồng ý cho SCB toàn quyền sử dụng hình ảnh,
thông tin của KH vào các hoạt động quảng cáo và thông báo rộng rãi với công
chúng mà không phải xin chấp thuận của KH và không phải trả thêm khoản phí nào.

-

Bất kỳ giao dịch nào mà SCB nghi ngờ là giao dịch không hợp lệ dựa trên thông tin
về thời gian, nơi thực hiện giao dịch hoặc các yếu tố khác sẽ bị trừ ra khỏi tổng giá
trị giao dịch được hưởng ưu đãi. SCB có quyền yêu cầu khách hàng cung cấp bất kỳ
tài liệu và thông tin nào từ khách hàng về giao dịch mua hàng và địa điểm chấp
nhận thẻ, kể cả hóa đơn tài chính hợp pháp để chứng minh giao dịch mà khách hàng
đã thanh toán bằng thẻ là Giao dịch hợp lệ.

-

Các nội dung khác được thực hiện đúng theo pháp luật về khuyến mại và các quy
định hiện hành có liên quan của SCB.
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