KỲ NGHỈ TUYỆT VỜI - ĐỢT 2
1. Thời gian triển khai: 19/06/2018 - 19/07/2018
2. Đối tượng Khách hàng: Tất cả chủ thẻ Quốc tế SCB (Visa và Mastercard)
Ghi chú: Chương trình áp dụng cho chủ thẻ cá nhân; không áp dụng đối với chủ
thẻ doanh nghiệp.
3. Nội dung ưu đãi
3.1. Ưu đãi 1: Hoàn tiền 5% cho tổng giá trị giao dịch: mua vé máy bay; trả tiền
phòng khách sạn; đặt tour du lịch bằng thẻ Quốc tế SCB cụ thể như sau:
STT

Hạng thẻ

Số tiền chi tiêu
tối thiểu (VNĐ)

Số tiền hoàn
tối đa (VNĐ)

1

Thẻ tín dụng quốc tế hạng Chuẩn/Thẻ
thanh toán quốc tế hạng Standard

8.000.000

500.000

2

Thẻ tín dụng quốc tế hạng Vàng/Thẻ
thanh toán quốc tế hạng Signature

10.000.000

600.000

3

Thẻ
tín dụng
Platinum/World

12.000.000

700.000

quốc

tế

hạng

3.2. Ưu đãi 2: Tặng thêm coupon du lịch Vietravel trị giá 30.000.000 đồng cho Khách
hàng (KH) có tổng doanh số chi tiêu thỏa điều kiện cao nhất chương trình.
Ghi chú:
 Giao dịch mua vé máy bay online: Áp dụng tại website chính thức của các hãng
hàng không: VietnamAirlines; Vietjet Air; JetStar (bao gồm cả thuế và phí).
 Giao dịch đặt khách sạn/tour du lịch online: Áp dụng tại Ivivu.com;
Chudu24.com; Booking.com; Agoda.com; Mytour.vn; Vntrip.vn; Traveloka.com.
 Giao dịch đặt tour du lịch: Áp dụng tại Vietravel; Saigontourist; Fiditour.
 Doanh số thỏa điều kiện sẽ được tính trên tổng giao dịch mua vé máy bay; trả tiền
phòng khách sạn; đặt tour du lịch của KH.
4. Các quy định khi tham gia chương trình
4.1. Quy định về việc nhận ưu đãi của chương trình
-

Giao dịch của thẻ phụ tính cho thẻ chính. Ưu đãi chỉ áp dụng cho chủ thẻ chính.

-

Đối với ưu đãi 01: Mỗi chủ thẻ được nhận hoàn tiền 1 lần vào cuối mỗi chương
trình.

1

-

Đối với KH có 02 tài khoản thẻ Quốc tế trở lên thì tổng giao dịch sẽ được tính bằng
cách cộng gộp giá trị giao dịch trên mỗi thẻ và số tiền hoàn sẽ được tặng vào tài
khoản thẻ có giá trị giao dịch cao hơn.

-

KH được tặng tiền vào tài khoản thẻ TDQT SCB không được rút số tiền đó ra bằng
tiền mặt/chuyển khoản theo hình thức đề nghị hoàn dư Có.

4.2. Các quy định chung
-

Chủ thẻ tham gia chương trình này vẫn được tham gia các chương trình khác (nếu đủ
điều kiện).

-

Các giao dịch hợp lệ phải được hạch toán vào hệ thống SCB chậm nhất 07 ngày làm
việc sau ngày kết thúc chương trình.

-

Bất kỳ giao dịch nào SCB nghi vấn là giao dịch không hợp lệ, SCB có quyền loại
trừ ra khỏi tổng số tiền chi tiêu hưởng ưu đãi; hoặc yêu cầu KH cung cấp hóa đơn
tài chính, các thông tin và chứng từ cần thiết để đảm bảo rằng các giao dịch của KH
là hợp lệ theo quy định của pháp luật.

-

Ưu đãi không áp dụng đối với các trường hợp:
+

Chủ thẻ TDQT SCB có nợ xấu, gian lận hoặc bị bắt buộc hủy thẻ trong thời gian
của chương trình diễn ra và vào các thời điểm trao quà tặng.

+

KH từ chối ưu đãi, đã hủy Thẻ hoặc yêu cầu hủy Thẻ trước hoặc vào ngày SCB
trao quà tặng..

+

Các chủ Thẻ chậm trả phí và các khoản dư nợ trước thời gian trao quà tặng.

-

SCB có quyền loại trừ doanh số của các giao dịch đảo của giao dịch thanh toán hàng
hóa, dịch vụ; giao dịch hoàn trả (toàn bộ hay một phần); giao dịch bị hủy hay có
tranh chấp sau thời gian triển khai chương trình nếu ảnh hưởng đến điều kiện nhận
ưu đãi.

-

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

-

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 cần chấp thuận của KH và không phải trả thêm khoản phí nào.

-

Các nội dung khác thực hiện theo quy định của Ngân hàng TMCP Sài Gòn và thực
hiện đúng theo pháp luật về khuyến mại
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