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SĂN BLACK FRIDAY – NHẬN QUÀ LIỀN TAY
1.

Thời gian triển khai: Từ 17/11/2017 đến hết 24/11/2017

2.

Đối tượng Khách hàng: Tất cả chủ thẻ quốc tế SCB.

3.

Nội dung ưu đãi:

-

Ưu đãi 1: Hoàn 6% giá trị thanh toán, tối đa 600.000 đồng cho các giao dịch chi
tiêu bằng thẻ quốc tế SCB trong lĩnh vực thời trang từ 1.000.000 đồng trở lên
trong thời gian triển khai chương trình.
Ghi chú: Chương trình không áp dụng với các giao dịch mua hàng thời trang qua
các website mua sắm trực tuyến tổng hợp (kênh Ecommerce) như: Lazada, Adayroi,
Tiki, Sendo, Shopee…

-

Ưu đãi 2: Tặng 01 điện thoại Iphone 8 – 64 GB cho chủ thẻ có 04 số cuối của mã
chuẩn chi trên hóa đơn thanh toán là 6666 nhanh nhất trong suốt thời gian diễn ra
chương trình.
Ghi chú:


Mã số chuẩn chi là dãy 06 số xuất hiện trên hóa đơn in ra từ máy POS ngay
sau các ký tự Approval Code/App. Code/Authorization Code/Auth. Code/Mã
chuẩn chi.



Đối với giao dịch thanh toán online mã chuẩn chi sẽ được căn cứ vào mã
chuẩn chi được ghi nhận vào hệ thống của SCB.

4.

Quy định



Đối với ưu đãi 1

-

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

-

Mỗi chủ thẻ chỉ được hoàn tiền 01 lần duy nhất trong thời gian triển khai chương
trình.

-

Đối với Khách hàng có 2 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.

-

SCB không chịu trách nhiệm trong trường hợp Bên Bán hàng/Ngân hàng thanh toán
đăng ký tên thương hiệu/lĩnh vực kinh doanh với Tổ chức thẻ quốc tế không đúng
với thực tế (không đăng ký loại hình kinh doanh là thời trang).

-

Khách hàng 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.



Đối với ưu đãi 2
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-

Trong trường hợp không có Khách hàng có mã chuẩn chi là 6666, quà tặng sẽ dành
cho chủ thẻ có 03 số cuối của mã chuẩn chi là 666 nhanh nhất; Tương tự với
trường hợp không có Khách hàng có mã chuẩn chi là 666, quà tặng sẽ dành cho chủ
thẻ có 02 số cuối của mã chuẩn chi là 66 nhanh nhất và nếu không có Khách hàng
có mã chuẩn chi là 66, quà tặng sẽ dành cho chủ thẻ có 01 số cuối của mã chuẩn chi
là 6 nhanh nhất.

-

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

-

Khách hàng được nhận quà, có thể quy đổi thành quà tặng có giá trị tương đương.

-

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 Khách hàng cung
cấp hóa đơn tài chính, các thông tin và chứng từ cần thiết để đảm bảo rằng các giao
dịch của Khách hàng 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 chương trình diễn ra và vào các thời điểm trao quà tặng.

+

Khách hàng 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 tru ờng hợp ảy ra tranh chấp, khiếu nại, quyết định của SCB là quyết định
cuối c ng.
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