Chi Tiết Chương Trình Khuyến Mại
Tên chương trình: Ưu đãi giảm giá trực tuyến vào thứ 5 hàng tuần cùng thẻ tín dụng Standard Chartered
Thời gian chương trình: có hiệu lực vào mỗi ngày thứ Năm hàng tuần từ 9 giờ sáng đến 23:59 (giờ Việt Nam)
hoặc cho đến khi hết lượt khuyến mãi (tùy vào cái nào đên trước) kể từ ngày 14 tháng 02 năm 2019 cho đến hết
ngày 26 tháng 12 năm 2019 (bao gồm cả hai ngày).
3. Sản phẩm hợp lệ: Thẻ tín dụng Platinum CashBack, WorldMiles và Priority WorldMiles được phát hành bởi Ngân
hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam) (“Ngân Hàng”), bao gồm cả thẻ chính và thẻ phụ (gọi chung là
“Thẻ Tín Dụng”).
4. Phạm vi áp dụng: áp dụng trên tất cả các giao dịch chi tiêu bằng Thẻ Tín Dụng tại các website thương mại điện tử
của đối tác và được cập nhật trên trang thông tin điện tử chính thức của Ngân Hàng
https://www.sc.com/vn/campaign/latestpromotion/ trong thời gian chương trình
5. Nội dung khuyến mại: Giảm giá 15%, tối đa 300.000 VNĐ /giao dịch kéo dài trong suốt thời gian chương trình
như sau:
(i)
www.shopee.vn : Nhập thẻ tín dụng SCB tại bước thanh toán. Mỗi chủ thẻ được áp dụng khuyến mãi 1 lần
trong suốt thời gian chương trình.
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(ii)

www.adayroi.com: Chọn “Giảm ngay 15% khi thanh toán bằng thẻ tín dụng từ Standard Chartered tối đa
300.000 đồng“ tại bước thanh toán. Mỗi chủ thẻ được áp dụng khuyến mãi mỗi tuần 1 lần.

(iii)

www.lotte.vn : Chọn “Giảm ngay 15% khi thanh toán bằng thẻ tín dụng từ Standard Chartered tối đa 300.000
đồng“ tại bước thanh toán. Mỗi chủ thẻ được áp dụng khuyến mãi mỗi tuần 1 lần.

(iv)

www.leflair.vn: Nhập mã CYBERTHU tại bước thanh toán. Mỗi chủ thẻ được áp dụng khuyến mãi mỗi tuần 1
lần.

(v)

www.lazada.vn: Nhập mã LAZSC15 tại bước thanh toán. Mỗi chủ thẻ được áp dụng khuyến mãi mỗi tuần 1
lần.

(vi)

FPT Play: Nhập mã FPTSCST5 để được giảm giá 15%.

Điều khoản & Điều kiện chương trình:
(i) Giá trị tối thiểu cho mỗi giao dịch hợp lệ là 700.000 VNĐ (Bảy trăm ngàn đồng).
(ii) Chương trình không được kết hợp với các chương trình ưu đãi khác có trên website thương mại điện tử đó
trong cùng thời điểm.
(iii) Số lượng lượt giảm giá trên mỗi trang web có hạn và sẽ được thông báo cụ thể trên từng trang web thương
mại điện tử và ưu tiên áp dụng cho các chủ thẻ hợp lệ có giao dịch sớm nhất.
(iv) Chủ thẻ chỉ tiến hành thanh toán khi hệ thống đã hiển thị số tiền giảm giá. Trong trường hợp số lượng lượt
giảm giá đã được sử dụng hết, từng trang web thương mại điện tử nói trên sẽ hiển thị thông báo không áp
dụng giảm giá trên giao dịch. Chủ thẻ có quyền quyết định có tiếp tục thực hiện thanh toán giao dịch đó hay
không.
(v) Điều khoản và điều kiện của từng trang web sẽ được áp dụng.

7.

Các điều khoản và điều kiện khác:
(i)

Ngân Hàng không phải nhà cung cấp sản phẩm và các dịch vụ liên quan. Khách Hàng sẽ bị ràng buộc bởi các
điều kiện và điều khoản của nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ. Ngân Hàng không chịu bất kỳ trách nhiệm
nào trong trường hợp sản phẩm và dịch vụ không được sử dụng theo Chương trình.

(ii) Ngân Hàng có toàn quyền từ chối cho Khách Hàng áp dụng chương trình này nếu Ngân Hàng xác định rằng
Khách Hàng đó vi phạm bất kỳ quy định nào của các Điều Khoản và Điều Kiện của Chương Trình này
(iii) Ngân Hàng có toàn quyền từ chối cung cấp sản phẩm và dịch vụ dùng để khuyến mại cho bất kỳ Khách Hàng
nào mà cung cấp cho Ngân Hàng thông tin không hợp lệ, không rõ ràng, không đầy đủ hoặc vi phạm bất kỳ
Điều khoản và Điều kiện nào của Chương trình.
(iv) Tất cả các Điều Khoản và Điều Kiện Chung (áp dụng cho Khách hàng là Cá nhân tại Việt Nam) và những điều
khoản, điều kiện chung liên quan đến tài khoản và thẻ và tất cả các điều khoản và điều kiện khác của Ngân
Hàng (như đã sửa chữa, bổ sung và/hoặc được thay thế trong từng thời điểm ) sẽ được áp dụng
(v) Khi Ngân Hàng cho là cần thiết và phù hợp với qui định pháp luật, Ngân Hàng sẽ có quyền xem xét điều chỉnh
nội dung Chương trình sau khi Ngân Hàng đã thực hiện thông báo thay đổi và được phê duyệt bởi cơ quan có
thẩm quyền. Ngân Hàng cũng sẽ thông báo cho khách hàng các thay đổi nói trên thông qua địa chỉ email/số
điện thoại mà khách hàng đăng ký với Ngân Hàng.
(vi) Các Điều khoản và Điều kiện này được lập thành 2 bản: tiếng Anh và tiếng Việt. Bản tiếng Việt sẽ được ưu
tiên áp dụng nếu có sự khác biệt hoặc mâu thuẫn giữa 2 bản.
(vii) Bằng việc tham gia Chương trình Khuyến mãi này, Khách Hàng mặc định chấp thuận tất cả các Điều khoản
và Điều Kiện của Chương trình Khuyến mãi được liệt kê trên đây.

Promotion Details
1.

Programme Name: Cyber Thursday with Standard Chartered Credit Card Promotion

2.

Programme Period: every Thursday, starts from 9AM to 23:59PM (Vietnam time) or until the promotion code is
exceed the total amount per day (whichever comes first), from 14 February 2019 until 26 December 2019 (both dates
inclusive).

3.

Eligible Products: Platinum CashBack, WorldMiles and Priority WorldMiles Credit Cards issued by Standard
Chartered Bank (Vietnam) Limited (“the Bank”), including primary and supplementary credit cards (hereinafter
collectively referred to as “Credit Cards”).

4.

Scope of application: apply to transactions made by Credit Cards to purchase goods or services every Thursday
during the promotion period at authorized merchant’s e-commerce websites which will be updated on official website
of the bank https://www.sc.com/vn/en/campaign/latestpromotion/

5.

Programme Offers: Discount 15%, maximum of VND300,000 per transaction during the Programme period as below:
(i)

www.shopee.vn : Input SCB’s credit card at payment stage. Each card enjoys offer once during promotional
period.

(ii) www.adayroi.com: : Choose the option “Get 15% off when paying by Standard Chartered credit card, maximum
VND300,000” at payment stage. Each card enjoys offer once per week.
(iii) www.lotte.vn : Choose the option “Get 15% off when paying by Standard Chartered credit card, maximum
VND300,000” at payment stage. Each card enjoys offer once per week.
(iv) www.leflair.vn: Input code CYBERTHU at payment stage. Each card enjoys offer once per week.
(v) www.lazada.vn: Input code LAZSC15 at payment stage. Each card enjoys offer once per week.
(vi) FPT Play: input code FPTSCST5 at payment stage.
The cardholder only makes payment when the system has shown the discounted amount. Should the system not show the
discounted amount, cardholder is to contact relevant e-commerce websites or the Bank for resolving. The Bank and
Merchants are not responsible for the system not displaying the discount amount but the cardholder still proceed the
payment
6.

Programme Terms & Conditions:
(i)

Minimum amount for each eligible transaction is VND700,000 (Sever hundred thousand dongs).

(ii) This promotion can’t be combined with other promotions/ programmes (if any) on the respective website at the
same time.
st

(iii) The promotion code is limited and would be announced in each landing page of merchant and base on 1 come 1
served basis

st

(iv) Credit cardholder will only make transaction when they have the discount amount in the system. When the
promotion code is exceeding the limit per day, cardholder will receive notification at payment stage. Cardholder will
decide if they continue the transaction or not.
(v) Terms and conditions on the respective websites are applied.
7.

Other terms and conditions:
(i)

The Bank is not the supplier of products/services. Product and services are solely provided by the relevant
merchants. Eligible client will be bound by the Term and Conditions of the supplier of these products/services.
The Bank has no responsibility in case the products and services are not used under the Program

(ii) The Bank reserves the sole and exclusive right to refuse to offer the promotion to any eligible client if the Bank
determines that, at the Bank’s discretion, such client violates any part of these Terms and Conditions of the
Promotion.
(iii) The Bank reserves the right to refuse to provide promotional products and services to any Customer that provides
the Bank with invalid, unclear, incomplete information or violate Terms and Conditions of the Program
(iv) General Terms and Conditions, and Credit Card Term and Condition and any other relevant terms and conditions
of the Bank (as amended or supplemented from time to time) shall be applied.
(v) In case of the Bank’s reasonable discretion and in compliance with the laws, the Bank reserves the right to vary the
Promotion details after duly notifying with and accepted by competent authority. The Bank will inform Customers of
the same via contact email address/phone number registered by Customes.
(vi) These Terms & Conditions are written in both Vietnamese and English. The Vietnamese version shall prevail in
case of discrepancies and/or inconsistencies between two versions.
(vii) By participating in the program, client by default accepts all Terms and Condition of the Programme as listed.

