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Điều Khoản & Điều Kiện của Chương Trình  
“Ưu Đãi Chơi Gôn cùng Ngân Hàng Standard Chartered Việt Nam”  
 
Chương trình “Ưu Đãi Chơi Gôn cùng Ngân Hàng Standard Chartered Việt Nam” (“Chương Trình”) áp dụng cho các 
khách hàng hợp lệ c a Ngân hàng TNHH  TV Standard Chartered (Việt Nam) (“Ngân Hàng”) như sau:  
 
1. Thời gian & địa điểm thực hiện Chương Trình: từ ngày 01/09/2016 đến hết ngày 31/08/2017, bao gồm cả 

hai (02) ngày này (“Thời Hạn Chương Trình”). Chương Trình sẽ được áp dụng tại Thành Phố Hồ Chí  inh 
trong suốt Thời Hạn Chương Trình. 

 
2. Điều kiện của Khách Hàng tham gia Chương Trình: là Khách hàng Ưu Tiên c a Ngân Hàng và mở tài khoản 

tiền gửi có thời hạn bằng đồng Việt Nam tại Ngân Hàng trong Thời Hạn Chương Trình (“Khách Hàng”). 
 
3. Sản phẩm áp dụng: Tài khoản tiền gửi có thời hạn bằng đồng Việt Nam. 
 

 4. Thể lệ của chương trình: 
 
4.1  Khoản tiền gửi c a Khách Hàng phải là khoản tiền gửi có thời hạn tăng thêm so với tổng số dư tiết kiệm c a 

Khách Hàng vào ngày 01/06/2016, và được ghi Có vào tài khoản c a Khách Hàng trong Thời Hạn Chương 
Trình.  

 
4.2  Giá trị tiền gửi chỉ được tính trên một (01) tài khoản tiết kiệm có thời hạn (không được áp dụng cộng gộp 

trên nhiều tài khoản c a Khách Hàng). 
 
4.3  Các ưu đãi: 
 

a. Gói chương trình Par: Khách Hàng mở tài khoản tiền gửi có thời hạn với số tiền VNĐ tối thiểu là 
250,000,000 (Hai trăm năm mươi triệu Việt Nam đồng) và với thời hạn sáu (06) tháng sẽ được nhận 
được ưu đãi giảm giá 40% khi mua một (01) Thẻ Hội Viên chơi Gôn có thời hạn ba (03) tháng tại Sân 
Gôn Sông Bé và nhận tiền lãi theo lãi suất hiện hành c a Ngân Hàng vào ngày đáo hạn.  

 
b. Gói chương trình Birdie: Khách Hàng mở tài khoản tiền gửi có thời hạn với số tiền tối thiểu là VNĐ 

400,000,000 (Bốn trăm triệu Việt Nam đồng) và với thời hạn mười hai (12) tháng sẽ được tặng một 
(01) Thẻ Hội Viên chơi Gôn có thời hạn ba (03) tháng tại Sân Gôn Sông Bé (giá thị trường là 
VNĐ18,000,000). Với Gói chương trình này, Khách Hàng sẽ không được nhận tiền lãi vào ngày đáo 
hạn.  

 
c. Gói chương trình Eagle: Khách Hàng mở tài khoản tiền gửi có thời hạn với số tiền tối thiểu là 

VNĐ700,000,000 (Bảy trăm triệu Việt Nam đồng) và với thời hạn mười hai (12) tháng sẽ được nhận 
ưu đãi với tổng giá trị tương đương với khoản tiền lãi với lãi suất là 4.7%/năm bao gồm: một (1) Thẻ 
Hội Viên Chơi Gôn có thời hạn ba (03) tháng tại Sân Gôn Sông Bé (giá thị trường là VNĐ18,000,000) 
và tiền lãi vào ngày đáo hạn.  

 
d. Gói chương trình Hole-in-One: Khách Hàng mở tài khoản tiền gửi có thời hạn với số tiền tối thiểu là 

VNĐ1,250,000,000 (Một tỷ hai trăm năm mươi triệu Việt Nam đồng) và với thời hạn mười hai (12) 
tháng sẽ được nhận ưu đãi chơi Gôn với tổng giá trị bao gồm: một (01) Thẻ Hội Viên Chơi Gôn có 
thời hạn một (01) năm tại Sân Gôn Sông Bé, một (01) Thẻ Hội Viên Xã Hội có thời hạn tại Sân Gôn 
Sông Bé cho vợ/hoặc chồng, không giới hạn Thẻ Hội Viên Xã Hội cho các con hợp pháp dưới 21 tuổi 
(giá thị trường tổng cộng là VNĐ101,280,000). Với Gói chương trình này, Khách Hàng sẽ không được 
nhận tiền lãi vào ngày đáo hạn.  
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4.4  Trường hợp Khách Hàng rút tiền trước ngày đáo hạn và ít hơn hai (02) tuần kể từ ngày gửi tiền: 
 

a. Với Gói chương trình Par: Khách Hàng phải thanh toán khoản phí “Rút tiền trước ngày đáo hạn” và 
không được nhận tiền lãi.  

 
b. Với Gói chương trình Birdie: Khách Hàng phải thanh toán khoản phí “Rút tiền trước ngày đáo hạn” 

và một khoản phí ưu đãi là VNĐ18,000,000 (tương đương với giá thị trường c a một (01) Thẻ Hội 
Viên Chơi Gôn có thời hạn ba (03) tháng tại Sân Gôn Sông Bé mà Ngân Hàng đã tặng) tại thời điểm 
rút tiền.  

 
c. Gói chương trình Eagle: Khách Hàng phải thanh toán khoản phí “Rút tiền trước ngày đáo hạn” và 

một khoản phí ưu đãi là VNĐ18,000,000 (tương đương với giá thị trường c a một (01) Thẻ Hội Viên 
Chơi Gôn có thời hạn ba (03) tháng tại Sân Gôn Sông Bé mà Ngân Hàng đã tặng) tại thời điểm rút 
tiền và không được hưởng lãi.  

 
d. Gói chương trình Hole-in-One: Khách Hàng phải thanh toán khoản phí “Rút tiền trước ngày đáo hạn” 

và một khoản phí ưu đãi là VNĐ101,280,000 (tương đương với giá thị trường c a một (01) Thẻ Hội 
Viên Chơi Gôn có thời hạn một (01) năm tại Sân Gôn Sông Bé mà Ngân Hàng đã tặng) tại thời điểm 
rút tiền.  

 
4.5  Trường hợp Khách Hàng rút tiền trước ngày đáo hạn và sau hai (02) tuần kể từ ngày gửi tiền:  
 

a. Với Gói chương trình Par: Khách Hàng không được nhận tiền lãi. 
 
b. Với Gói chương trình Birdie: Khách Hàng phải thanh toán một khoản phí ưu đãi là VNĐ18,000,000 

(tương đương với giá thị trường c a một (01) Thẻ Hội Viên Chơi Gôn có thời hạn ba (03) tháng tại 
Sân Gôn Sông Bé mà Ngân Hàng đã tặng) tại thời điểm rút tiền. 

 
c. Với Gói chương trình Eagle: Khách Hàng phải thanh toán một khoản phí ưu đãi là VNĐ18,000,000 

(tương đương với giá thị trường c a một (01) Thẻ Hội Viên Chơi Gôn có thời hạn ba (03) tháng tại 
Sân Gôn Sông Bé mà Ngân Hàng đã tặng) tại thời điểm rút tiền và không được hưởng lãi. 

 
d. Với Gói chương trình Hole-in-One: Khách Hàng phải thanh toán một khoản phí ưu đãi là 

VNĐ101,280,000 (tương đương với giá thị trường c a một (01) Thẻ Hội Viên Chơi Gôn có thời hạn 
một (01) năm tại Sân Gôn Sông Bé mà Ngân Hàng đã tặng) tại thời điểm rút tiền. 

 
 5.  Quy trình trao thưởng cho Khách Hàng: 

 
5.1 Ngay khi khoản tiền gửi có thời hạn mới và thỏa mãn điều kiện Chương Trình được ghi có vào tài khoản c a 

Khách Hàng tại Ngân Hàng Standard Chartered, Ngân Hàng sẽ gửi một Thư  ời “Tận Hưởng Ưu Đãi Chơi 
Gôn cùng Ngân Hàng Standard Chartered Việt Nam” (“Thư  ời”) đến Khách Hàng.  

 
5.2 Thư  ời này có giá trị cho phép Khách Hàng chơi gôn và tận hưởng các quyền lợi c a thành viên nhưng chỉ 

trong lần đầu tiên đến Sân Gôn Sông Bé. Để tiếp tục tận hưởng dịch vụ chơi gôn, Khách Hàng phải đăng ký 
Thẻ Hội Viên với Sân Gôn Sông Bé dựa trên gói chương trình Khách Hàng lựa chọn. Thời hạn c a Thẻ Hội 
Viên phụ thuộc vào gói chương trình mà Khách Hàng lựa chọn. Lưu ý, Khách Hàng vui lòng đặt chỗ trước với 
Sân Gôn Sông Bé. 

 
5.3 Thư  ời có giá trị trong sáu mươi (60) ngày kể từ ngày phát hành ghi trong thư. 
 
5.4 Đối với Gói chương trình Par: Khách Hàng mang Thư  ời đến Sân Gôn Sông Bé tại địa chỉ số 77 đại lộ Bình 

Dương, Lái Thiêu, Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam để nhận ưu đãi. Sau khi Thư  ời được xác nhận tính 
hợp lệ bởi Sân Gôn Sông Bé, Khách Hàng sẽ được mua một (01) Thẻ Hội Viên Chơi Gôn có thời hạn ba (03) 
tháng từ Sân Gôn Sông Bé với giá ưu đãi là VNĐ11,175,000.  
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5.5 Đối với Các Gói chương trình Birdie/Eagle/Hole-in-One: Khách Hàng mang Thư  ời đến Sân Gôn Sông Bé 
tại địa chỉ số 77 đại lộ Bình Dương, Lái Thiêu, Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam để nhận ưu đãi. Sau khi 
Thư  ời được xác nhận tính hợp lệ bởi Sân Gôn Sông Bé, Khách Hàng sẽ được tiến hành đăng ký Thẻ Hội 
Viên với Sân Gôn Sông Bé, Thẻ Hội Viên Xã Hội mà không phải trả thêm bất kì chi phí nào.  

 
6. Các điều khoản khác 
6.1 Khách Hàng tham gia chương trình “Ưu Đãi Chơi Gôn Cùng Ngân Hàng Standard Chartered Việt Nam” đồng ý 

trả khoản phí “Rút tiền trước ngày đáo hạn” được quy định tại Biểu Phí hiện hành c a Ngân Hàng và/hoặc 
khoản phí ưu đãi tương ứng trong trường hợp rút tiền gửi trước ngày đáo hạn như quy định tại các điều 4.4 
và 4.5 c a bản Điều Kiện & Điều Khoản này. Để tránh hiểu nhầm, đối với khoản phí ưu đãi, Ngân Hàng sẽ 
không nhận lại Thẻ Hội Viên Chơi Gôn đã tặng, mà sẽ được phép tự động cấn trừ các khoản phí và khoản ưu 
đãi này vào khoản tiền gửi có thời hạn c a Khách Hàng tại thời điểm rút tiền. 
 

6.2 Chương Trình này không áp dụng cho Khách Hàng tái tục khoản tiền gửi từng tham gia chương trình và và 
không được chuyển nhượng cho người khác. Việc kéo dài thời hạn hoặc gia hạn Thẻ Hội Viên sẽ phụ thuộc 
vào các điều khoản và điều kiện c a Câu Lạc Bộ Gôn Sông Bé.   

 
6.3 Chương Trình chỉ áp dụng một (01) lần cho mỗi Khách Hàng. Đối với Tài khoản đồng ch  sở hữu, giải thưởng 

chỉ được tính một (01) lần và cho ch  tài khoản chính. 
 
6.4 Ngân Hàng không chịu trách nhiệm đảm bảo cho tư cách hợp lệ c a Khách Hàng để trở thành Hội Viên c a 

Sân Gôn Sông Bé. Do đó, Ngân Hàng khuyến nghị Khách Hàng nên tham khảo các quy định về tư cách hợp lệ 
c a Hội Viên do Sân Gôn Sông Bé ban hành tại từng thời điểm trước khi chọn tham gia Chương Trình. 

 
6.5 Quà tặng trong Chương Trình là các sản phẩm/dịch vụ do đối tác liên kết với Ngân Hàng cung cấp được sử 

dụng theo các điều khoản quy định c a đối tác. Khách Hàng có trách nhiệm thanh toán các khoản thuế phát 
sinh từ hoặc liên quan đến việc quy đổi quà tặng. Ngân Hàng không phải là đại diện cho các thương hiệu c a 
sản phẩm/dịch vụ làm quà tặng cho Khách Hàng. Bất thời tranh chấp nào về chất lượng sản phẩm/dịch vụ sẽ 
do các đối tác trên giải quyết trực tiếp với Khách Hàng. 

 
6.6 Chương Trình này không được kết hợp với những chương trình khuyến mại khác. Trong trường hợp có nhiều 

hơn một chương trình áp dụng cho cùng loại sản phẩm, Ngân Hàng sẽ có quyền áp dụng chương trình nào 
mà Ngân Hàng cho rằng là tốt nhất đối với Khách Hàng. 

 
6.7 Ngân Hàng có quyền thay đổi nội dung Chương Trình hoặc thay đổi quà tặng bằng một quà tặng khác cùng 

giá trị, hoặc thay đổi, bổ sung, h y bỏ bất thời điều khoản nào c a Chương Trình mà không cần báo trước 
trong phạm vi pháp luật hiện hành cho phép. 

 
6.8 Ngân Hàng có quyền quyết định ngưng Chương trình bất thời lúc nào trong phạm vi pháp luật hiện hành cho 

phép. 
 
6.9 Tất cả các Điều khoản và Điều kiện Tiêu chuẩn và các Điều khoản, Điều kiện về tài khoản có liên quan c a 

Ngân Hàng (có thể được sửa đổi, bổ sung và/hoặc thay thế theo từng thời điểm) sẽ được áp dụngi. 
 

Ban hành bởi Ngân hàng  NHH M V  tan ar   hart r   (Việt Nam) 

 
 

 
 

                                                      
i
 Khách Hàng sử dụng đường dẫn sau đây để truy cập vào: 

- Các Điều khoản và Điều kiện Tiêu chuẩn và Các Điều khoản, Điều kiện về tài khoản: 
https://www.sc.com/global/av/vn-standard_tc_vn.pdf 

- Đường dẫn truy cập vào các điều khoản và điều kiện liên quan khác: 
 www.sc.com/vn/vn 

https://www.sc.com/global/av/vn-standard_tc_vn.pdf
http://www.sc.com/vn/vn

