GIẢI NHIỆT MÙA HÈ CÙNG THẺ SCB
1.

Thời gian triển khai: Từ ngày 07/07/2017 đến hết ngày 27/07/2017

2.

Đối tượng Khách hàng: Tất cả Chủ thẻ Tín dụng Quốc tế (TDQT) SCB
MasterCard và Visa.

3.

Nội dung chương trình: Bao gồm 02 ưu đãi, cụ thể:

3.1. Ưu đãi 1: Tặng quà cho các KH thỏa điều kiện về tổng doanh số chi tiêu trong
thời gian triển khai chương trình, cụ thể:
Tổng doanh số chi tiêu
trong thời gian triển khai

Quà tặng

Từ 05 triệu đồng đến dưới
10 triệu đồng

- Tặng 50.000 đồng tiền điện thoại.

Từ 10 triệu đồng đến dưới
20 triệu đồng

- Tặng 100.000 đồng hoàn vào tài khoản thẻ TDQT
SCB.

Từ 20 triệu đồng đến dưới
50 triệu đồng

- Tặng 200.000 đồng hoàn vào tài khoản thẻ TDQT
SCB.

Từ 50 triệu đồng đến dưới
100 triệu đồng

- Tặng 300.000 đồng hoàn vào tài khoản thẻ TDQT
SCB.
- Hoặc Voucher kem Baskin Robin trị giá 300.000
đồng
- Nồi lẩu điện Sunhouse SH535L;

Từ 100 triệu đồng đến dưới
200 triệu đồng

- Hoặc Voucher kem Baskin Robin trị giá 500.000
đồng
- Hoặc tặng 500.000 đồng vào tài khoản thẻ Thanh
toán Quốc tế (TTQT) SCB.
- Bếp hồng ngoại Sunhouse SHD 6017;

Từ 200 triệu đồng đến dưới
300 triệu đồng

- Hoặc quạt sạc Sunhouse SH 762;

Từ 300 triệu đồng đến dưới
500 triệu đồng

- Máy xay đa năng Philips HR-7627

- Hoặc tặng 1.000.000 đồng vào tài khoản thẻ TTQT
SCB.

- Hoặc quạt đứng Mitsubishi LV16-RT-CY-GY;
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Tổng doanh số chi tiêu
trong thời gian triển khai

Quà tặng
- Hoặc tặng 2.000.000 đồng vào tài khoản thẻ TTQT
SCB.
- Lò vi sóng Sharp R-G620VN;

Từ 500 triệu đồng trở lên

- Hoặc máy lọc không khí Sharp FP-F30E;
- Hoặc tặng 3.000.000 đồng vào tài khoản thẻ TTQT
SCB.

3.2. Ưu đãi 2: Quà tặng thêm cho KH có tổng chi tiêu cao nhất vào dịp cuối tuần
(Thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần) trong thời gian triển khai chương trình.
Số lượng quà
tặng mỗi tuần

Số lượng quà
tặng cả
chương trình

Chủ thẻ TDQT Tủ lạnh Panasonic 167 lít NRChuẩn
BM189

01

03

Chủ thẻ TDQT Tủ lạnh Electrolux 310 lít
Vàng
EBB3200MG

01

03

Chủ TDQT thẻ Máy điều hòa Daikin Inverter
Platinum/World
1.5 HP FTKS35GVMV

01

03

Đối tượng

Loại quà
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CÙNG THẺ SCB CHẮP CÁNH TƯƠNG LAI
1.

Thời gian triển khai: Từ ngày 01/07/2017 đến hết ngày 15/08/2017

2.

Đối tượng Khách hàng: Tất cả Chủ thẻ Quốc tế SCB, bao gồm; thẻ Tín dụng
Quốc tế (TDQT) SCB MasterCard; SCB Visa và thẻ Thanh toán Quốc tế (TTQT)
MasterCard Debit.

3.

Nội dung chương trình: Hoàn 5% giá trị thanh toán tiền học phí vào tài khoản
thẻ TDQT/TTQT cho Khách hàng (KH) khi thanh toán bằng thẻ Quốc tế SCB
trong thời gian triển khai chương trình. Cụ thể:
Tổng doanh số thanh toán học phí tối thiểu

Giá trị hoàn tối đa

Từ 10.000.000 đồng trở lên (hoặc có giá trị quy đổi tương
đương khi KH thanh toán bằng các loại ngoại tệ khác)

1.500.000 đồng

Ghi chú:
-

Ưu đãi áp dụng cho các giao dịch thanh toán học phí tại các trường: Mầm non;
Tiểu học; Trung học Cơ sở; Trung học Phổ Thông; Đại học; Cao đẳng trong và
ngoài nước;

-

Mỗi 1 KH chỉ được hoàn tiền 01 lần duy nhất trong thời gian triển khai chương
trình.

-

Để tham gia chương trình, KH gửi ảnh chụp/file scan: Hóa đơn giao dịch in ra từ
POS và Biên lai thu tiền/Phiếu thu học phí hợp lệ (có đầy đủ chữ ký người thu
tiền; người đóng tiền, dấu mộc “Đã thu tiền” và dấu mộc đỏ của trường) về địa
chỉ email: chamsockhachhang@scb.com.vn.

-

Ngày giao dịch ghi trên Hóa đơn giao dịch in ra từ POS và Biên lai thu
tiền/Phiếu thu phải giống nhau và nằm trong khoảng thời gian triển khai chương
trình.

-

Tiêu đề email ghi theo cú pháp: TTHP SCB – Họ và Tên (Ví dụ: TTHP SCB –
Nguyễn Văn A).
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