THANH TOÁN THỜI THƯỢNG - NHẬN QUÀ ẤN TƯỢNG
Dò mã chuẩn chi ngay – Nhận liền tay S9+ mỗi tuần
1.

Thời gian triển khai: Từ ngày 28/05/2018 đến hết ngày 19/08/2018 (12 tuần).

2.

Đối tượng Khách hàng (KH): Chủ thẻ tín dụng quốc tế (TDQT) SCB Visa thanh toán qua ứng
dụng Samsung Pay.

3.

Nội dung chương trình khuyến mại
Ưu đãi 1: Hoàn tiền 100.000 đồng vào tài khoản/thẻ cho 1.500 Khách hàng (KH) đầu tiên thực
hiện giao dịch thanh toán qua ứng dụng Samsung Pay với giá trị giao dịch từ 200.000 đồng trở
lên trong suốt thời gian triển khai chương trình khuyến mại, cụ thể:
Giá trị hoàn tiền 1 Khách hàng (đồng)

Tổng số giải toàn
chương trình

Tổng giá trị (đồng)

100.000

1.500 giải

150.000.000

Ưu đãi 2: Tặng quà là 01 điện thoại Samsung Galaxy S9 Plus – 128GB cho KH có 06 số của mã
chuẩn chi trên hóa đơn thanh toán là 280518 nhanh nhất mỗi tuần triển khai chương trình, cụ thể:
Số lượng quà tặng mỗi
tuần

Giá trị 1 quà tặng
(đồng)

Số tuần triển
khai

Tổng giá trị đã bao gồm
VAT (đồng)

1 giải

25.000.000

12 tuần

300.000.000

Ghi chú:


Mã số chuẩn chi là dãy 06 số xuất hiện trên hóa đơn của các giao dịch thực hiện bằng Thẻ
TDQT Visa SCB ngay sau các ký tự Approval Code/App. Code/Authorization Code/Auth.
Code/Số chuẩn chi/Số Chuẩn chi.

280518
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Trường hợp không có KH có mã chuẩn chi 280518 trong tuần thì mã chuẩn chi thỏa điều kiện
sẽ giảm dần 1 số từ trái qua
Ví dụ: Trong trường hợp không có KH có mã chuẩn chi là 280518, quà tặng sẽ dành cho chủ
thẻ có 05 số cuối của mã chuẩn chi là 80518, nếu không có KH có mã chuẩn chi là 80518,
quà tặng sẽ dành cho chủ thẻ có 04 số cuối của mã chuẩn toán là 0518, nếu không có KH có
mã chuẩn chi là 0518, quà tặng sẽ dành cho chủ thẻ có 03 số cuối của mã chuẩn toán là 518,
nếu không có KH có mã chuẩn chi là 518, quà tặng sẽ dành cho chủ thẻ có 02 số cuối của mã
chuẩn toán là 18.

4.



Trường hợp tại cùng thời điểm có trên 1 KH thỏa điều kiện; quà tặng sẽ được trao cho KH có
giá trị giao dịch cao hơn.



Nếu trong tuần không có KH đủ điều kiện nhận thưởng, quà tặng sẽ được chuyển sang tuần
kế tiếp.

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Samsung Pay
Samsung Pay được hỗ trợ trên các dòng điện thoại thông minh
•

Dòng Galaxy Note: Note 5, Note FE, Note 8

•

Dòng Galaxy S: S6 Edge+ ; S7|S7 Edge; S8 & S8+; S9|S9+

•

Dòng Galaxy A: A5 (2016), A7 (2016), A9 Pro, A3 (2017) A5 (2017) A7 (2017) A8 (2017)
A8+ (2017)

•

Dòng Gear S3

Cách cài đặt và sử dụng: Xem Phụ lục 01 bên dưới
5.

Những điểm ưu đãi khi sử dụng Samsung Pay: Xem Phụ lục 02 bên dưới

6.

Các quy định khi tham gia chương trình

6.1. Quy định về giao dịch hợp lệ

-

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

-

Các giao dịch hợp lệ phải được hạch toán vào hệ thống SCB chậm nhất sau 07 ngày làm việc
kể từ 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 và 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; Tổ chức thẻ
Quốc tế và SCB.

-

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.

6.2. Quy định về việc nhận ưu đãi của chương trình

-

Đối với từng ưu đãi, mỗi KH chỉ được nhận thưởng 01 lần duy nhất. Đối với ưu đãi 2 KH đã
nhận ưu đãi tuần này sẽ không thể nhận ưu đãi ở những tuần sau nếu thỏa điều kiện.

-

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.
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-

Các trường hợp không được nhận ưu đãi:
+

Chủ thẻ SCB Visa 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 SCB trao quà tặng.

6.3. Một số quy định chung

-

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

-

Một số quy định đối với KH trúng thưởng:
+

KH trúng thưởng sẽ chịu thuế thu nhập không thường xuyên đối với giải thưởng nằm trong
khung chịu thuế theo quy định của Pháp luật Việt Nam.

+

Khách hàng trúng thưởng cung cấp mã số thuế thu nhập cá nhân để SCB thực hiện thủ tục nộp
thuế đối với các Khách hàng trúng các giải thưởng tại ưu đãi 2.

+

Sau khi Chủ thẻ đủ điều kiện và nhận được giải thưởng, nếu các giao dịch hợp lệ để tham gia
ưu đãi bị trả lại hoặc bị hủy, SCB có quyền trừ giá trị của ưu đãi vào Tài khoản thẻ TDQT
Visa SCB của Chủ thẻ chính mà không cần thông báo đến Chủ thẻ. Giao dịch sẽ được thể
hiện trên bảng sao kê kỳ kế tiếp tính từ ngày hủy giao dịch.

+

Đối với trường hợp Chủ thẻ đề nghị đóng thẻ trong vòng 06 tháng kể từ ngày phát hành thẻ,
SCB có quyền trừ giá trị của ưu đãi vào Tài khoản thẻ TDQT SCB Visa và đề nghị KH thanh
toán hết toàn bộ dư nợ phát sinh trước khi thực hiện đóng thẻ.

+

SCB không phải nhà cung cấp dịch vụ được sử dụng làm quà tặng của chương trình. Theo đó,
KH khi nhận quà tặng của chương trình sẽ trở thành KH của nhà cung cấp dịch vụ và phải tự
liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp về mọi thắc mắc phát sinh.

-

Trong bất kì 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 sự 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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Phụ lục 02: Gợi ý những ĐIỂM ƯU ĐÃI khi sử dụng Samsung Pay!

HOÀN 10% GIÁ TRỊ ĐƠN HÀNG VÀ NHẬN SAMSUNG S9+ MỖI NGÀY TẠI VINMART



Chương trình 1



Chương trình 2

o

Hoàn tiền 10% trên tổng giá trị hóa đơn mua hàng vào
thẻ VinID cho khách hàng là chủ thẻ VinID thanh toán
bằng Samsung Pay tại các siêu thị của VinMart/VinMart+.

o

o

Giá trị hóa đơn thanh toán tối thiểu: 100.000 VNĐ.

o

Giá trị số tiền giảm giá tối đa: 100.000 VNĐ tương đương
100 điểm VinID.

Mỗi ngày 03 điện thoại Samsung S9+, dành cho 3
khách hàng may mắn. Khách hàng thực hiện giao dịch
bằng Samsung Pay tại VinMart/VinMart+ sẽ có cơ hội tham
gia chương trình bốc thăm trúng thưởng Samsung S9+
trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

o

Mỗi đơn hàng có giá trị hóa đơn thanh toán tối thiểu
100.000 VNĐ sẽ có 01 cơ hội quay số trúng thưởng, quay
số vào thứ sáu hàng tuần.

o

Áp dụng từ nay đến ngày 31/05/2018.

o

Không giới hạn số lượng đơn hàng áp dụng.

o

Khách hàng được tích 3% giá trị đơn hàng vào thẻ VinID.

o

Áp dụng từ nay đến ngày 31/05/2018.
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ƯU ĐÃI GIẢM GIÁ TẠI PIERRE CARDIN PARIS



Ưu đãi 1:



Chỉ áp dụng cho các cửa hàng Pierre Cardin Shoes dưới đây:

o

Giảm 40% trên tổng hóa đơn đối với sản phẩm
nguyên giá.

o

Tầng 3, Parkson Saigon Tourist, 45 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP.HCM.

o

o

Thời gian khuyến mại: Từ nay đến ngày
10/06/2018.

Tầng 2 Parkson Cantavil, Số 1, Song Hành Xa Lộ Hà Nội, P. An Phú, Q.2,
TP.HCM.

Đối tượng áp dụng: Khách hàng thanh toán bằng
Samsung Pay trong thời gian khuyến mại.

o

o

Tầng 2, Vincom Mega Mall Thảo Điền, 159 Xa Lộ Hà Nội, Phường Thảo
Điền, Quận 2, TP.HCM.



Ưu đãi 2:

o

o

Giảm thêm 10% trên tổng hóa đơn đối với sản
phẩm đang giảm giá.

Parkson Hung Vuong Plaza, 126 Đường Hùng Vương, phường 12, Quận
5, TP.HCM.

o

Tầng 1, Parkson CT, 60A Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình.

o

Thời gian khuyến mại: Từ nay đến ngày
10/06/2018.

o

TTTM Robins, Tôn Dật Tiên, Quận 7, TP.HCM.

o

Tầng B1 Royal City, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

o

221 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội

o

Tầng trệt Parkson 225 Hùng Vương, Vĩnh Trung, Hải Châu, Đà Nẵng.

o

Đối tượng áp dụng: Khách hàng thanh toán bằng
Samsung Pay trong thời gian khuyến mại.
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GIẢM 20% CHO THƯƠNG HIỆU VALI SKYWAY TẠI CỬA HÀNG KOS

o

Ưu đãi: Giảm 20% cho thương hiệu vali Skyway khi thanh toán bằng Samsung Pay tại cửa hàng KOS.

o

Thời gian khuyến mại: Từ nay đến ngày 06/07/2018.

o

Đối tượng áp dụng: Khách hàng thanh toán bằng Samsung Pay trong thời gian khuyến mại.



Chỉ áp dụng cho danh sách các cửa hàng KOS dưới đây:

o

156 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

o

324E Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP.HCM.

o

322 Trường Chinh, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM.

o

89 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM.

o

6B Trần Hưng Đạo, Phường Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

o

140 Láng Đống Đa Hà Nội.

o

260C Phạm Văn Thuận, Thống Nhất, Biên Hòa.
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GIẢM 50% TẠI B-DUBS

o

Ưu đãi: Giảm 50% cho tất cả các loại bia tươi và bia chai khi thanh toán bằng Samsung Pay tại B-Dubs.

o

Thời gian khuyến mại: Từ nay đến ngày 10/06/2018.

o

Đối tượng áp dụng: Khách hàng thanh toán bằng Samsung Pay trong thời gian khuyến mại.



Chỉ áp dụng cho danh sách các cửa hàng B-Dubs dưới đây:

o

159 Võ Văn Tần, Q.3

o

Tầng trệt, Vạn Hạnh Mall - 11 Sư Vạn Hạnh, Q.10

o

Garden Mall (Thuận Kiều Plaza cũ) – 190 Hồng Bàng, Q.5

o

27 Thảo Điền, Q.2

o

Artemis – 03 Lê Trọng Tấn, Hà Nội
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CHƯƠNG TRÌNH ĐỔI ĐIỂM THƯỞNG LẤY VOUCHER ROBINS ONLINE

o

Khi khách hàng đổi 300 điểm, khách hàng sẽ nhận được 01 voucher từ ROBINS Online trị giá 50.000 VND

o

Khi khách hàng đổi 500 điểm, khách hàng sẽ nhận được 01 voucher từ ROBINS Online trị giá 100.000 VND

o

Thời gian: Từ nay đến ngày 31/05/2018.

o

Không giới hạn người tham gia chương trình.

o

Không giới hạn số lần đổi điểm lấy voucher.

o

Mỗi voucher chỉ có thể được sử dụng một lần.

o

Voucher hết hạn sẽ không được làm mới hay phát hành lại.

o

Điểm và phần thưởng sẽ không thể đổi sang tiền mặt.

o

Samsung có quyền thay đổi hoặc kết thúc chương trình mà không có thông báo trước.

o

Khách hàng có thể đổi điểm với số điểm nhất định trong Samsung Pay Reward, ưu tiên khách hàng đổi điểm sớm và ưu đãi
có thể kết thúc trước thời hạn nếu hết voucher).

o

Voucher có giá trị đến ngày 30/06/2018
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