
Promotion Details 
 
1. Programme name: Fabulous offers from Standard Chartered credit cards. 

 
2. Promotion period: From 10 July 2017 until 07 October 2017 (both dates inclusive). 

 

3. Promotion location: Ho Chi Minh City and Hanoi City. 

 
4. Eligible products: Platinum Cashback Credit Card, Priority WorldMiles Credit Card and WorldMiles Credit Card 

(referred to as “Standard Chartered credit card”) issued by Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited (“the 
Bank”). 

 

5. Eligible customers: Customers who apply for a Standard Chartered credit card and customers who spend with 

Standard Chartered credit card (“Customers”). 
 

6. Programme offers:  

6.1 For Customers who apply for a new primary Standard Chartered credit card: 
6.1.1 From 10 July 2017 until 07 October 2017, Customers who apply for a new Standard Chartered 

credit card of which issuing date is not later than 17 October 2017 and spend at least VND 3 
million during the promotion period will receive ten (10) lucky draw entries for Platinum CashBack 
Credit Card or twenty (20) lucky draw entries for WorldMiles Credit Card or Priority WorldMiles 
Credit Card. 

6.2 For Customers who spend with a Standard Chartered credit card: 
6.2.1 From 10 July 2017 until 07 October 2017, for each VND 3 million spent with Standard Chartered 

credit card, Customers will receive one (01) lucky draw entry.  
6.2.2 Transactions must be posted on the Bank’s system no later than 17 October 2017. 

 
7. Promotional prizes: 

Prize Gifts Number of prizes Frequency 

Grand prize Audi A4 2.0T 1 By end of the program 

First prize Vespa Primavera 125 3V ie-100 6 Monthly (2 prizes per month) 

Second prize iPhone 7 32G 30 Monthly (10 prizes per month) 

 
8. Lucky draw entry: 

8.1 Total number of lucky draw entries: unlimited. 
8.2 Lucky draw entry number contains 9 characters, including 1 alphabet, 1 symbol and 7 digits which are 

formatted as below: 
8.2.1 For Customers who apply for a new credit card: A.XXXXXXX (in which XXXXXXX starts from 

0000001 to 9999999). 
8.2.2 For Customers who spend with credit card: S.XXXXXXX (in which XXXXXXX starts from 0000001 

to 9999999). 
 
9. Determination of month of lucky draw: 

9.1 New primary credit cards opened: 

Month of lucky draw Card application period Card issuance period Lucky draw event 

July 10 Jul 2017 – 08 Aug 2017 10 Jul 2017 – 08 Aug 2017 25 Aug 2017 

August 10 Jul 2017 – 07 Sep 2017 09 Aug 2017 – 07 Sep 2017 25 Sep 2017 

September 10 Jul 2017 – 07 Oct 2017 08 Sep 2017 – 17 Oct 2017 23 Oct 2017 

9.2 Transactions made with credit cards: 

Month of lucky draw Transactions made by Transaction posted by Lucky draw event 

July 10 Jul 2017 – 08 Aug 2017 10 Jul 2017 – 08 Aug 2017 25 Aug 2017 

August 10 Jul 2017 – 07 Sep 2017 09 Aug 2017 – 07 Sep 2017 25 Sep 2017 

September 10 Jul 2017 – 07 Oct 2017 08 Sep 2017 – 17 Oct 2017 23 Oct 2017 

 
10. Lucky draw events: 



 
 

10.1 Venue of the lucky draw events: Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited – Ho Chi Minh Branch at 
Saigon Trade Centre, 37 Ton Duc Thang, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City. 

10.2 Time of the lucky draw events: 
10.2.1 Monthly prizes: 3 events will be held on 25 August 2017, 25 September 2017 and 23 October 

2017. 
10.2.2 Grand prize: 1 event will be held on 23 October 2017. 

10.3 Lucky draw entries will be sent to customers’ email addresses registered with the Bank and published on the 
Bank’s website three (03) working days prior to the lucky draw events. 

 
11. Process of prize rewarding: 

11.1 Venue of the prize rewarding events: Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited – Ho Chi Minh Branch at 
Saigon Trade Centre, 37 Ton Duc Thang, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City. 

11.2 Time of the prize rewarding events: 
11.2.1 Prizes of August and September: events will be held on 11 September 2017 and 11 October 

2017. 
11.2.2 Prizes of October and Grand prize: event will be held on 06 November 2017. 

11.3 The deadline for the Bank to reward the prizes is 06 November 2017. 
11.4 Process to reward prize: directly to the winners. The winner needs to present the notification of winning the 

prize from the Bank, the original and a notarised copy of valid National Identification Card/Passport in order 
to receive the prize(s). 

11.5 Winners who are unable to come to the prize rewarding events can contact Client Care Centre (details as 
below) or send email to Contact.SCB@sc.com for further instruction. 

11.6 All customer enquiries should be sent to: 
11.6.1 Email: Contact.SCB@sc.com 
11.6.2 Call Client Care Center 24/7: 

- Hanoi: (84 24) 36960000 or (84 24) 73000730 
- Ho Chi Minh: (84 28) 39110000 or (84 28) 73000730 

 
12. Lucky draw running and determination of winners: 

12.1 Notification of lucky draw results: 
12.1.1 The winners will be notified through email addresses and mailing addresses registered with the 

Bank within three (03) days since the date of the lucky draw event and through phone number 
registered with the Bank. 

12.1.2 In case the Bank cannot contact the winners of certain prizes within fifteen (15) days since the 
date of the lucky draw events, it will be deemed as no winner for such prizes. 

12.2 The lucky draw will be run by the computer system to randomly pick the winners. 
12.3 The accumulative lucky draw entries of a month will be taken for the lucky draw event of the month intake. 

For monthly prizes, if one lucky draw entry wins one prize, this lucky draw entry will not be taken into account 
for other prizes of that month. All lucky draw entries (including winning lucky draw entries of monthly prizes) 
will be taken into account for the grand prize. 

12.4 Eligible purchase transactions do not include credit card cash advance transactions. Eligible transaction can 
be made by Primary Cardholder and/or Supplementary Cardholders. 

12.5 Lucky draw prizes cannot be redeemed to cash. Products/services are subject to maintenance policy of the 
relevant merchants. 

12.6 Transactions that have been completed during the promotion period but not recorded on Standard Chartered 
system by the due date will not be eligible irrespective of whether or not cardholders receive the SMS 
notification about the transaction completion.  
 

13. Notification responsibility: 

13.1 The Bank will be responsible for publishing details and Terms and Conditions of the lucky draw campaign on 
at least one media channel, official Standard Chartered website at https://www.sc.com/vn/en/ and sending 
emails to Customers to notify about the promotion. 

13.2 The Bank will be responsible for announcing the list of winners on at least one media channel and official 
Standard Chartered website at https://www.sc.com/vn/en/. The Bank will send mail, email and call the 
winners within three (03) days since the date of lucky draw events.  

 
14. Other Terms & Conditions: 

14.1 This promotion is not applicable for the Bank’s staff. 
14.2 This promotion can be applied with other effective sign-up or usage promotions of the Bank. 
14.3 The winners are obliged for paying all taxes prior to receiving prizes. The Bank will withhold and pay taxes on 

behalf of Customers. 
14.4 The winner of the grand prize is obliged to pay the registration fee, other required fees to register and use the 

car and car insurance (if any). 
14.5 The winners are responsible for all expenses such as transportation, accommodation, meals and other 

expenses (if any) to receive the prizes. 
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14.6 Customers agree that the Bank has the right to use image, name and address of the winners for advertising 
purposes of the campaign “Fabulous offers from Standard Chartered credit cards” without asking for further 
permission or paying any extra fee. 

14.7 The winners need to present (i) the original and a notarised copy of valid National Identification 
Card/Passport, (ii) the notification of winning the prize from the Bank when receiving the prizes. 

14.8 The Bank is responsible for handling all complains or disputes arising from this promotion, if in case they are 
not resolved, such complains and disputes will be handled in accordance with the applicable Laws. 

14.9 After the promotion, the Bank is responsible to report the promotion results as required by laws. 
14.10 Any disputed/cancelled and/or reversed transaction amount which is recorded in the cardholder’s 

credit card statement during the promotion period will be deducted from the total eligible spend. 
14.11 Customers, who fail to pay any fee or minimum credit card required payment (stated on credit card 

statement), refuse the reward, submit a cancellation request or the card is cancelled due to any reason 
before or on the notification date will be disqualified. 

14.12 The Bank accepts no liability for undelivered notification mail, email and phone call due to errors in 
contact mailing address, email address and phone number registered by Customers. 

14.13 The Bank is not the supplier of products/services and therefore accepts no liability in connection with 
such products and services. Product and services are solely provided by the relevant merchants. Customers 
should contact the merchants directly for any query or claim about the products.  

14.14 The Bank reserves the sole and exclusive right to refuse offering the promotion, giving the 
products/services to any eligible clients considering them do not or refuse to provide the Bank with clear and 
complete supporting documents or violates any part of these Terms and Conditions of the programme. 

14.15 General Terms and Conditions, Account and Card’s Term and Condition and any other relevant terms 
and conditions related to accounts, cards and any other services of the Bank (as amended, supplemented 
and/or replaced from time to time) shall be applied. 

14.16 In case of the Bank’s reasonable discretion and in compliance with the Laws, the Bank reserves the 
right to vary the promotion details. 

14.17 These Terms & Conditions have been written in both Vietnamese and English versions. The 
Vietnamese version shall prevail in case of discrepancies and/or inconsistencies.  

14.18 By participating in the program, client by default accepts all Terms and Conditions of the program as 
listed. 

 

  



 
 

Thể Lệ Chương Trình 
 

1. Tên chương trình: Ưu đãi ngập tràn với thẻ tín dụng Standard Chartered. 

  

2. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 10/07/2017 đến ngày 07/10/2017 (bao gồm cả 2 ngày). 

 
3. Địa bàn khuyến mại: Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

4. Sản phẩm được áp dụng chương trình khuyến mại: Thẻ tín dụng Standard Chartered Platinum CashBack, Thẻ 

tín dụng Standard Chartered WorldMiles, Thẻ tín dụng Standard Chartered Priority WorldMiles (gọi chung là “thẻ 

tín dụng Standard Chartered”) được phát hành bởi Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam) (“Ngân 

Hàng”).  

 

5. Khách hàng của chương trình khuyến mại: Khách hàng mở mới thẻ tín dụng và  h ch hàng sử dụng thẻ tín 

dụng Standard Chartered (“ h ch hàng”).  

 

6. Nội dung khuyến mại: 

6.1. Đối với Khách hàng mở mới thẻ tín dụng chính Standard Chartered: 

6.1.1. Từ ngày 10/07/2017 đến ngày 07/10/2017,  h ch hàng đăng ký mở mới thẻ tín dụng chính 

Standard Chartered được phát hành thẻ không trễ hơn ngày 17/10/2017 và chi tiêu tối thiểu ba 

(03) triệu đồng trong suốt thời gian của chương trình sẽ nhận được mười (10) mã quay số trúng 

thưởng đối với Thẻ tín dụng Platinum CashBack hoặc hai mươi (20) mã quay số trúng thưởng 

đối với Thẻ tín dụng WorldMiles hoặc Thẻ tín dụng Priority WorldMiles. 

6.2. Đối với Khách hàng sử dụng thẻ tín dụng Standard Chartered: 

6.2.1. Từ ngày 10/07/2017 đến ngày 07/10/2017, cho mỗi ba (03) triệu VNĐ chi tiêu bằng thẻ tín dụng 

Standard Chartered, Khách hàng sẽ nhận được một (01) mã quay số trúng thưởng.  

6.2.2. Giao dịch phải được ghi nhận vào hệ thống của Ngân Hàng không trễ hơn ngày 17/10/2017. 

 

7. Cơ cấu giải thưởng: 

Cơ cấu giải thưởng Nội dung giải thưởng Số giải Tần suất trúng thưởng 

Giải đặc biệt Xe hơi Audi A4 2.0T 1 Cuối chương trình 

Giải nhất 
Xe máy Vespa Primavera 125 3V ie-

100 
6 Hàng tháng (mỗi tháng 2 giải) 

Giải nhì Điện thoại iPhone 7 32G 30 Hàng tháng (mỗi tháng 10 giải) 

 

8. Thể lệ mã số trúng thưởng: 

8.1. Tổng số lượng mã quay số trúng thưởng dự kiến sẽ được phát hành: không giới hạn. 

8.2. Mã số của mã quay số trúng thưởng cấp cho Khách hàng là dãy 9 ký tự gồm 1 chữ cái, 1 ký hiệu và 7 chữ 

số được định dạng như sau: 

8.2.1. Đối với Khách hàng mở mới thẻ tín dụng: A.XXXXXXX (trong đó XXXXXXX sẽ bắt đầu từ 0000001 

đến 9999999). 

8.2.2. Đối với Khách hàng hiện hữu sử dụng thẻ tín dụng: S.XXXXXXX (trong đó XXXXXXX sẽ bắt đầu từ 

0000001 đến 9999999). 

 

9. Việc xác định tháng tích lũy mã quay số trúng thưởng sẽ được thực hiện như dưới đây: 

9.1. Đối với thẻ tín dụng được mở mới: 

Th ng tích lũy mã số Thời gian đăng ký thẻ Thời gian được phát hành thẻ Thời gian quay số 

Tháng 7 10/07/2017 – 08/08/2017 10/07/2017 – 08/08/2017 25/08/2017 

Tháng 8 10/07/2017 – 07/09/2017 09/08/2017 – 07/09/2017 25/09/2017 

Tháng 9 10/07/2017 – 07/10/2017 08/09/2017 – 17/10/2017 23/10/2017 



 
 

 

9.2. Đối với giao dịch chi tiêu qua thẻ: 

Th ng tích lũy mã số Thời gian giao dịch Thời gian ghi nhận vào hệ thống Thời gian quay số 

Tháng 7 10/07/2017 – 08/08/2017 10/07/2017 – 08/08/2017 25/08/2017 

Tháng 8 10/07/2017 – 07/09/2017 09/08/2017 – 07/09/2017 25/09/2017 

Tháng 9 10/07/2017 – 07/10/2017 08/09/2017 – 17/10/2017 23/10/2017 

 

10. Thông tin sự kiện quay số trúng thưởng: 

10.1. Địa điểm tổ chức quay số: Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam) - Chi nhánh 

Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ tại Saigon Trade Centre, 37 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

10.2. Thời gian tổ chức quay số: 

10.2.1. Buổi quay số x c định người trúng thưởng giải tháng được tổ chức hàng tháng (tổng cộng 3 lần) 

vào các ngày 25/08/2017, 25/09/2017 và 23/10/2017.  

10.2.2. Buổi quay số x c định người trúng thưởng giải đặc biệt được tổ chức một lần vào ngày 

23/10/2017. 

10.3. Thông tin về các mã quay số trúng thưởng sẽ được gửi đến địa chỉ thư điện tử của Khách hàng đã đăng ký 

với Ngân Hàng và đồng thời công bố tại website chính thức của Ngân Hàng ba (03) ngày làm việc trước 

ngày thực hiện quay số x c định người trúng thưởng.  

 

11. Thời gian, địa điểm, và thủ tục trao thưởng: 

11.1. Địa điểm tổ chức trao thưởng: Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam) - Chi 

nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ tại Saigon Trade Centre, 37 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. 

11.2. Thời gian trao thưởng:  

11.2.1. Đối với Giải thưởng tháng 8 và 9: Ngân Hàng sẽ tổ chức trao giải cho c c kh ch hàng trúng thưởng 

vào các ngày 11/9/2017 và ngày 11/10/2017. 

11.2.2. Đối với Giải thưởng tháng 10 và Giải đặc biệt: Ngân Hàng sẽ tổ chức trao giải cho các khách hàng 

trúng thưởng vào ngày 06/11/2017. 

11.3. Thời hạn cuối cùng mà Ngân Hàng có trách nhiệm trao giải thưởng cho Khách hàng là ngày 06/11/2017. 

11.4. Thủ tục trao thưởng: trao thưởng trực tiếp cho Khách hàng trúng giải.  hi đến nhận giải, Khách hàng phải 

xuất trình thông b o trúng thưởng từ Ngân Hàng, bản gốc và bản sao y có chứng thực Chứng minh nhân 

dân /Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân còn hiệu lực. 

11.5. Những Khách hàng trúng giải không thể đến c c địa điểm trao thưởng được Ngân Hàng chỉ định,vui lòng 

liên hệ đến Trung tâm Chăm sóc  h ch hàng (chi tiết như bên dưới) hoặc gửi thư điện tử vào địa 

chỉ Contact.SCB@sc.com để được hướng dẫn thủ tục nhận giải. 

11.6. Quy định về đầu mối giải đ p thắc mắc cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến chương trình khuyến 

mại (người liên hệ, điện thoại…): Mọi thắc mắc của  h ch hàng xin được liên hệ qua: 

11.6.1. Email: Contact.SCB@sc.com 

11.6.2. Điện thoại đến Trung tâm Chăm sóc  h ch hàng 24/7: 

- Hà Nội: (84 24) 36960000  hoặc (84 24) 73000730 

- Hồ Chí Minh: (84 28) 39110000 hoặc (84 28) 73000730 

 

12. Cách thức quay số và xác định người trúng thưởng: 

12.1. Quy định về cách thức thông b o trúng thưởng: 

12.1.1. Trong thời hạn ba (03) ngày kể từ ngày quay số trúng thưởng, Ngân Hàng sẽ gửi email và gửi thư 

thông báo trực tiếp đến Kh ch hàng trúng thưởng theo địa chỉ email và địa chỉ mà Kh ch hàng đã 

đăng ký với Ngân Hàng. Đồng thời, Ngân Hàng sẽ gọi điện thông báo cho Khách hàng trúng 

thưởng theo số điện thoại Kh ch hàng đã đăng ký với Ngân Hàng. 

12.1.2. Trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày x c định được  h ch hàng trúng thưởng mà Ngân 

Hàng không thể liên lạc được với Khách hàng, giải thưởng sẽ được xử lý như giải thưởng không có 

người trúng thưởng. 

12.2. Cách thức quay số x c định người trúng thưởng: việc quay số được thực hiện bằng phần mềm m y tính để 

lựa chọn ngẫu nhiên người trúng thưởng. 

12.3. Mã quay số trúng thưởng được tích lũy vào th ng nào sẽ được tham dự vòng quay số trúng thưởng cho giải 

thưởng của th ng đó. Đối với giải thưởng tháng, nếu mã số quay số trúng thưởng của Khách hàng được 

trúng thưởng cho một giải thưởng, mã số này sẽ không được tham gia quay số cho những giải thưởng tiếp 

theo của th ng đó. Toàn bộ mã số trúng thưởng (bao gồm cả mã số đã trúng thưởng giải thưởng tháng) sẽ 

được tham gia quay số trúng thưởng cho giải đặc biệt cuối chương trình.  

12.4. Chương trình không  p dụng đối với các giao dịch rút tiền mặt. Giao dịch hợp lệ có thể được thực hiện bởi 

Chủ Thẻ Chính và/hoặc Chủ Thẻ Phụ. 
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12.5. Giải thưởng không được quy đổi thành tiền mặt. Giải thưởng được bảo hành theo chế độ bảo hành của nhà 

cung cấp. 

12.6. Những giao dịch đã được thực hiện trong thời gian chương trình nhưng chưa được ghi nhận vào hệ thống 

của Standard Chartered kịp thời sẽ được xem là không hợp lệ cho dù Chủ Thẻ có nhận được tin nhắn thông 

báo giao dịch thực hiện thành công từ Standard Chartered hay không. 

 

13. Trách nhiệm thông báo 

13.1. Ngân Hàng sẽ thông báo công khai chi tiết nội dung của thể lệ chương trình khuyến mại trên trên ít nhất một 

phương tiện thông tin đại chúng, website chính thức của Ngân Hàng tại https://www.sc.com/vn/ và những 

email gửi đến  h ch hàng để thông báo về chương trình.  

13.2. Ngân Hàng sẽ thông b o đầy đủ danh s ch kh ch hàng trúng thưởng trên ít nhất 01 phương tiện thông tin 

đại chúng và trên website chính thức của Ngân Hàng tại https://www.sc.com/vn/. Ngân Hàng sẽ gửi email và 

thư thông b o trực tiếp, đồng thời gọi điện thông b o cho  h ch hàng trúng thưởng trong thời hạn ba (03) 

ngày kể từ ngày quay số trúng. 

 

14. Các Điều khoản & Điều kiện khác: 

14.1. Chương trình này không  p dụng đối với nhân viên của Ngân Hàng. 

14.2. Chương trình này được kết hợp với những chương trình khuyến mại mở mới hoặc sử dụng thẻ tín dụng 

kh c mà Ngân Hàng đang  p dụng. 

14.3.  h ch hàng trúng thưởng có trách nhiệm đóng đầy đủ thuế trước khi nhận giải thưởng. Ngân Hàng sẽ thay 

mặt  h ch hàng trúng thưởng để đóng thuế thu nhập theo quy định. 

14.4. Đối với  h ch hàng trúng thưởng giải đặc biệt,  h ch hàng có nghĩa vụ đóng phí trước bạ và các khoản chi 

phí đăng ký lưu hành xe và bảo hiểm thân xe (nếu có). 

14.5.  h ch hàng trúng thưởng phải chịu toàn bộ chi phí đi lại, ăn ở và chi phí khác (nếu có) cho việc nhận 

thưởng của mình. 

14.6.  h ch hàng đồng ý rằng Ngân Hàng có quyền sử dụng hình ảnh, tên và địa chỉ của kh ch hàng trúng 

thưởng nhằm mục đích quảng b  cho Chương trình “Ưu đãi ngập tràn với thẻ tín dụng Standard Chartered” 

mà không phải xin thêm bất kỳ ý kiến hay chấp thuận nào của  h ch hàng và cũng không phải trả thêm một 

khoản tiền, chi phí quảng c o nào. 

14.7.  hi đến nhận giải thưởng, Khách hàng phải xuất trình các giấy tờ sau: (i) bản gốc và bản sao y có chứng 

thực Chứng minh nhân dân /Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân còn hiệu lực; (ii) thông b o trúng thưởng 

được gửi bởi Ngân Hàng. 

14.8. Mọi khiếu nại, tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, Ngân Hàng có trách nhiệm trực tiếp 

giải quyết, nếu không thỏa thuận được thì tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành. 

14.9. Sau khi kết thúc chương trình khuyến mại, Ngân Hàng có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện chương 

trình khuyến mại trên theo đúng quy định của pháp luật. 

14.10. Bất cứ giá trị nào của các giao dịch bị hủy, có tranh chấp và/hoặc được hoàn lại trong thời gian 

chương trình sẽ bị trừ ra khỏi tổng giá trị giao dịch chi tiêu hợp lệ. 

14.11. Khách hàng chậm trả bất cứ một khoản phí ngân hàng hay khoản dư nợ tối thiểu đến hạn nào (được 

thể hiện trên sao kê của Kh ch hàng đó) từ chối quà tặng từ chương trình hoặc gửi yêu cầu đóng thẻ vì bất 

kỳ lý do gì trước hoặc vào ngày Ngân Hàng gửi thông báo sẽ không đủ điều kiện tham gia chương trình. 

14.12. Ngân Hàng không chịu trách nhiệm cho những sai sót khi thông báo qua thư, email và điện thoại do 

địa chỉ, địa chỉ email và số điện thoại Quý kh ch đăng ký với Ngân hàng là không chính xác hoặc không 

được cập nhật. 

14.13. Ngân Hàng không phải nhà cung cấp sản phẩm và các dịch vụ liên quan. Ngân Hàng không chịu 

trách nhiệm về các khiếu nại hay thắc mắc liên quan đến những sản phẩm và dịch vụ này. Trong trường hợp 

có thắc mắc hay khiếu nại liên quan đến sản phẩm và dịch vụ có liên quan, Khách hàng vui lòng liên hệ trực 

tiếp nhà cung cấp. 

14.14. Ngân Hàng có toàn quyền từ chối áp dụng chương trình, từ chối cung cấp sản phẩm và dịch vụ dùng 

để khuyến mại cho bất kỳ Khách hàng nào mà Ngân Hàng cho là cung cấp 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. 

14.15. Tất cả c c Điều Khoản và Điều Kiện Chung (áp dụng cho Khách hàng là cá nhân tại Việt Nam) và 

những điều khoản, điều kiện liên quan đến tài khoản, thẻ và các sản phẩm khác của Ngân Hàng (như đã 

sửa chữa, bổ sung và/hoặc được thay thế trong từng thời điểm) sẽ được áp dụng. 

14.16. 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. 

14.17. C c Điều khoản và Điều kiện này được lập thành hai (02) bản: tiếng Anh và tiếng Việt. Bảng tiếng 

Việt sẽ được ưu tiên  p dụng nếu có sự khác biệt hoặc mâu thuẫn giữa hai bản. 

14.18. Bằng việc tham gia chương trình khuyến mãi này, Khách hàng mặc định chấp thuận tất cả c c Điều 

khoản và Điều Kiện của chương trình khuyến mãi được liệt kê trên đây. 

 

https://www.sc.com/vn/
http://www.vingroupcard.net/
https://www.sc.com/vn/

