DANH SÁCH ĐIỂM ƯU ĐÃI DÀNH CHO CHỦ THẺ SCB VISA & SCB MASTERCARD
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LOGO

ĐƠN VỊ

Nguyễn Kim

Lotte Mart

NỘI DUNG

THỜI GIAN

ĐỊA CHỈ & ĐIỀU KIỆN

LOẠI THẺ

Giảm thêm
2.000.000 khi
Từ 26/12/2016
mua sắm SP
đến hết
trong danh mục
11/01/2017
và thanh toán
bằng Thẻ SCB
MasterCard

- Khách hàng khi mua sản phẩm nằm trong danh mục h àng hóa cao cấp nhóm Tivi – Tủ lạnh – Kỹ thuật số và thanh toán 100%
bằng các loại thẻ SCB MasterCard. Xem danh mục sản phẩm áp dụng tại đây
- Sản phẩm xuất trên 1 hóa đơn, không gộp hóa đơn.
- Mỗi chủ thẻ MasterCard chỉ được tham gia 1 lần trong suốt chương trình.
- Chỉ xuất hóa đơn cho khách mua lẻ, không xuất hóa đơn cho công ty.
SCB Mastercard
- Thứ tự giảm thẻ: Giá niêm yết/giảm ưu đãi Nguyễn Kim/giảm thêm SCB MasterCard (giá giảm trực tiếp trên đơn hàng).
- Nguyễn Kim sẽ thu hồi tiền giảm giá nếu Khách hàng có nhu cầu đổi trả đơn hàng.
- Các điều khoản điều kiện có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước. Trong trường hợp phát sinh khiếu nại, mọi
quyết định của MasterCard và Nguyễn Kim là quyết định cuối cùng.

Tặng bộ chén sứ
hoặc bộ ly cao
cấp cho Chủ thẻ
SCB
MasterCard khi
thanh toán hóa
đơn từ 1 triệu
đồng trở lên tại
Lotte Mart

- Áp dụng cho Khách hàng thanh toán hóa đơn từ 1.000.000 VND trở lên bằng thẻ SCB MasterCard tại bấy kỳ siêu thị Lotte
Mart.
- Bộ quà Tết từ MasterCard là bộ 6 chén sứ hoặc bộ 6 ly thủy tinh cao cấp.
- Mỗi Chủ thẻ chỉ được nhận tối đa một bộ quà tặng.
- Chủ thẻ SCB MasterCard có thể chọn một trong hai quà tặng trên.
- Chương trình kéo dài đến 10/01/2017 hoặc đến khi hết 26.000 bộ qu à tặng, tùy điều kiện nào đến trước.

Đến hết
10/01/2017

SCB Mastercard
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Mua 4 tính tiền 3
khi thanh toán Từ 26/12/2016
đến hết
Lotte Cinema bằng thẻ SCB
26/02/2017
MasterCard tại
rạp Lotte Cinema

Vexere

- 04 vé phải mua cùng một ngày, cùng suất chiếu và cùng một bộ phim.
- Áp dụng từ thứ 2 tới thứ 5 hàng tuần, không áp dụng vào ngày lễ Tết
- Chỉ có tại TPHCM, Hà Nội, Cần Thơ, Đồng Nai, Bình Dương, Đà Nẵng, Hải Phòng. Vui lòng xuất trình Thẻ SCB MasterCard SCB Mastercard
trước khi xuất vé cho nhân viên để nhận ưu đãi. Áp dụng với tất cả Thẻ SCB MasterCard hợp lệ.
- Chỉ áp dụng với phim 2D và hình thức mua vé thanh toán tại quầy
- Áp dụng chung với giá vé ưu đãi học sinh sinh viên, ngày Lovely Tuesday và ngày Big Smile Day

- Khi mua vé xe khách tại app VeXeRe.com và thanh toán online bằng Thẻ quốc tế SCB MasterCard, sẽ nhận ngay ưu đãi 50%
trên giá trị đơn hàng
Nội dung ưu đãi chi tiết:
a. Ưu đãi giảm giá 50% khi đặt mua vé xe khách qua app VeXeRe và thực hiện thanh toán trực tuyến bằng thẻ quốc tế SCB
- Giảm giá 50%
MasterCard qua cổng thanh toán trực tuyến 123Pay.
khi mua vé xe
Từ 27/12/2016 b. Tối đa giảm không quá 200.000 VNĐ (hai trăm ng àn đồng) trên một đơn hàng.
bằng thẻ SCB
đến hết
Đối tượng khách hàng được khuyến mãi: Khách hàng được khuyến mãi phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:
MasterCard trên
26/01/2017 a. Đặt mua vé xe khách trên ứng dụng di động VeXeRe.com và thực hiện thanh toán trực tuyến bằng thẻ quốc tế SCB
ứng dụng di
MasterCard.
động Vexere.
*Chương trình có thể kết thúc sớm mà không cần thông báo trước.
Đặt vé xe Tết nhanh hơn và tiện lợi hơn bằng cách tải mobile apps của VeXeRe.com tại:
phiên bản iOS: https://itunes.apple.com/us/app/vexere.com/id1183279479?mt=8,
phiên bản Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vexere.vexere

Giảm 10% và
nhận ngày quà
www.LibertyIn tặng khi thanh
surance.com.v toán bằng thẻ
SCB Visa tại
n
website của
Liberty

Đến hết
01/06/2017

SCB Mastercard

Chủ thẻ SCB Visa khi sử dụng thẻ Visa để thanh toán phí bảo hiểm tại www.LibertyInsurance.com.vn và nhập mã VISA2017
sẽ được giảm 15% giá trị giao dịch và nhận quà tặng trị giá lên đến 3,000,000 VND
Quà tặng như bên dưới:
a) Phí bảo hiểm thường niên – Sau giảm giá và trước thuế VAT (VND) Từ 7,000,000 Đến 9,999,999: Phiếu qu à tặng (VND)
700,000
b) Phí bảo hiểm thường niên – Sau giảm giá và trước thuế VAT (VND) Từ 10,000,000 Đến 19,999,999: Phiếu qu à tặng (VND)
1,000,000
c) Phí bảo hiểm thường niên – Sau giảm giá và trước thuế VAT (VND) Từ 20,000,000 Đến 34,999,999: Phiếu qu à tặng (VND)
1,500,000
d) Phí bảo hiểm thường niên – Sau giảm giá và trước thuế VAT (VND) Từ 35,000,000: Phiếu quà tặng (VND) 3,000,000
Khách hàng thanh toán phí bảo hiểm du lịch Liberty TravelCare (với mức phí tối thiểu là 500,000 đồng sau giảm giá) sẽ nhận
được quà tặng sau:
SCB Visa
a) Hợp đồng chuyến (Loại hợp đồng) - Quà tặng: Bao đựng hộ chiếu
b) Hợp đồng cá nhân/năm (Loại hợp đồng) - Quà tặng: Túi du lịch
c) Hợp đồng nhóm/gia đình/năm (Loại hợp đồng) - Quà tặng: Vali
- Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho thẻ SCB Visa hợp lệ trong thời gian ưu đãi. Chương trình khuyến mãi áp dụng cho
bảo hiểm Ô tô AutoCare (trừ bảo hiểm dân sự bắt buộc), Bảo hiểm Du lịch TravelCare, Bảo hiểm Tai nạn Con Người, Bảo
hiểm Nhà cửa HomeCare
- Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho khách hàng mới. Không áp dụng cho khách hàng tái tục hợp đồng. Chương trình
khuyến mãi không được áp dụng đồng thời cùng các khuyến mãi khác. Không áp dụng cho xe kinh doanh, xe chạy Uber, xe tải
và container
- Đây là chương trình ưu đãi do Visa và Liberty thực hiện. Do đó, Visa và Liberty có quyền thay đổi hoặc hủy chương trình hay
bất kỳ điều khoản và điều kiện nào mà không cần báo trước. Trong trường hợp có tranh chấp, quyết định của Visa và Liberty là
quyết định cuối cùng
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Nhận ngay quà
tặng khi mua
hàng tại siêu thị
Siêu thị
Saigon Co.op Saigon Co.op và
thanh toán bằng
Thẻ SCB Visa

-Vào mỗi thứ Hai, Ba và Tư trong thời gian khuyến mại, chủ thẻ đủ điều kiện sẽ nhận đ ược quà tặng (bộ hộp thủy tinh) cho hóa
đơn từ 1.500.000 đồng (Hóa đơn tại cùng siêu thị và cùng ngày được phép cộng dồn.
- Chỉ áp dụng tại các cửa hàng Co.op khu vực TP.HCM
Đến hết
- Số lượng quà tặng là 34.000 và sẽ được phát trên cơ sở đến trước nhận trước.
27/01/2017
-- Chủ thẻ phải quy đổi tại Quầy Dịch Vụ Khách Hàng của siêu thị nơi chủ thẻ có giao dịch đủ điều kiện.
SCB Visa
hoặc đến khi
- Chủ thẻ phải là thành viện trong chương trình khách thân thiết của siêu thị
hết 34.000
- Để tránh hiểu nhầm, quà tặng sẽ được tặng trên cơ sở đến trước nhận trước và không được quy đổi thành tiện hoặc vật phẩm
quà tặng
khác.
- Mỗi chủ thẻ chỉ được nhận quà một lần trong toàn bộ thời gian khuyến mại.
- Chủ thẻ phải tuân thủ với các điều khoản và điều kiện quy định của siêu thị.
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Lotte.vn

Giảm ngay 10%
vào tất cả các
ngày và giảm
thêm 5% vào
ngày 01,02,03
hàng tháng khi
thanh toán bằng
thẻ SCB Visa tại
Lotte.vn

Đến hết
07/02/2017

- Giảm ngay 10% vào tất cả các ngày và giảm thêm 5% vào ngày 01,02,03 hàng tháng khi thanh toán b ằng thẻ Visa tại Lotte.vn.
- Áp dụng cho tất thẻ Thẻ SCB Visa hợp lệ
- Hàng tháng mỗi khách hàng được hưởng ưu đãi 1 lần cho chương trình giảm 10% và 1 lần cho chương trình giảm 15%
- Mức giảm tối đa là 1,000,000 VND cho chương trình 10% và 1,500,000 cho ch ương trình 15%
- Riêng tháng 11.2016, chương trình giảm 15% sẽ bắt đầu từ 07/11/2016 đến 11/11/2016)
SCB Visa
- Khách hàng cần đăng nhập (hoặc đăng ký mới) tài khoản trên Lotte.vn và chọn hình thức “Ưu đãi” Thanh toán với thẻ Visa
- Chương trình chỉ dành cho khách hàng lẻ, Lotte.vn bảo lưu quyền từ chối áp dụng chương trình ưu đãi cho các đơn hàng có
dấu hiệu hoặc có cơ sở chứng minh được là do các đơn vị mua đi bán lại
- Chương trình được áp dụng đến hết ngày 07/02/2016 và có thể kết thúc trước thời hạn mà không cần thông báo trước

Domino

Giảm giá 50%
cho hình thức
giao hàng thanh
toán bằng thẻ
MasterCard tại
nhà.

Từ nay đến
30/01/2017

- Chương trình áp dụng cho hình thức đặt hàng qua website ww.dominos.vn hoặc số hotline Domino 1900 6099 giao tận nơi,
và thanh toán bằng thẻ MasterCard.
- Chương trình khuyến mại chỉ dành riêng cho thẻ MasterCard hợp lệ.
- Mỗi chủ thẻ được giảm tối đa 1.000.000VND trong suốt chương trình
- Chương trình áp dụng cho tất cả cửa hàng của Domino trên toàn quốc.
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Hưởng ngay
giảm giá 10% và
nhiều ưu đãi
khác khi sử dụng
adayroi.com
thẻ SCB Visa để
mua hàng thực
phẩm trên
Adayroi.com

Đến hết
07/03/2017

-Chủ thẻ Visa khi sử dụng thẻ Visa để thanh toán tại Adayroi.com cho các mặt hàng thực phẩm sẽ được giảm thêm 10% giá trị
giao dịch.
- Ngoài ra, vào ngày 25 hàng tháng, khách hàng sẽ được tặng thêm 10% giá trị giao dịch bằng điểm thưởng tích lũy khi mua
thực phẩm cung cấp bởi Vinmart vào tài khoản thẻ Vingroup.
- Vào một số ngày trong tháng, khách hàng sẽ được tặng thêm khuyến mãi bằng điểm thưởng tích lũy vào tài khoản thẻ
Vingroup.
- 7% giá trị giao dịch dành cho thực phẩm thuộc Vinmart
- 4% giá trị giao dịch dành cho thực phẩm không thuộc Vinmart
Thông tin cụ thể thời gian tặng thêm điểm thưởng tích lũy sẽ được thông báo trên trang web Adayroi.com.
- Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho thẻ SCB Visa hợp lệ và Áp dụng cho mặt hang thực phẩm
- Áp dung cho các đơn hàng có tổng giá trị mặt hàng thực phẩm trên 200,000 đồng
- Khuyến mãi được áp dụng theo nguyên tắc đến trước sẽ được hưởng trước, chương trình có thể kết thúc trước hạn
- Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mại giảm giá khác hoặc thanh toán bằng coupon, điểm Adayroi, điểm
Vingroup Card
- Chương trình chỉ dành cho khách hàng lẻ, không áp dụng cho các khách hàng có nhu cầu mua số lượng nhiều hoặc mua đi
bán lại
- Visa và Adayroi có quyền thay đổi hoặc hủy chương trình hay bất kỳ điều khoản và điều kiện nào mà không cần báo trước

SCB Mastercard

SCB Visa
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UBER

Tặng 100.000
miễn phí đi
chuyến xe UBER
đầu tiên cho chủ
thẻ SCB Visa

Từ ngày
11/01/2016
đến ngày
10/01/2017

Tải ứng dụng Uber và đăng kí tài khoản Uber lần đầu tiên sẽ nhận được chuyến đi đầu tiên miễn phí lên tới VND 100,000.
Bước 1: Tải ứng dụng UBER tại uber.com/app hoặc có thể tìm ‘Uber’ trực tiếp từ App Store/ Playstore/ Window Store.
- Bước 2: Đăng ký tài khoản mới bằng thẻ Visa. Cung cấp thông tin cá nhân của bạn bao gồm email, số điện thoại, thông tin thẻ
(tên, số thẻ, thời hạn thẻ, số CVV2 phía sau mặt thẻ). Hoặc có thể đăng nhập bằng Facebook để dễ dàng chia sẻ thông tin đến
bạn bè.
SCB Visa
- Bước 3: Vào mục ‘Khuyến mãi’ và nhập mã VISAVN. Bạn sẽ thấy thông báo: ‘CHÚC MỪNG! BẠN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC
100,000 VND CHO CHUYẾN ĐI ĐẦU TIÊN BẰNG UBERBLACK’.
- Bước 4: Thực hiện chuyến đi đầu tiên.
Màn hình Yêu cầu chuyến đi của bạn sẽ có 2 dòng xe: uberX, uberBLACK ở góc dưới màn hình. Yêu cầu xe uberBLACK:
trượt thanh trượt để chọn dòng xe uberBLACK, nhập địa chỉ đón của bạn và bấm YÊU CẦU UBERBLACK.

Xin vui lòng truy cập https://scb.com.vn để xem thêm các ưu đãi khác.

