THẺ TÍN DỤNG
SACOMBANK FLC PLATINUM
Đặc quyền đỉnh cao - Kiến tạo đẳng cấp

CHI TIẾT TRÊN THẺ

AN TOÀN & BẢO MẬT THẺ

1

Biểu tượng để nhận diện thẻ có thể
giao dịch thanh toán bằng cách chạm lên
máy POS tại các cửa hàng có biểu tượng

2

Chip EMV với công nghệ bảo mật hàng đầu giúp giao dịch
thẻ an toàn

3

Số thẻ được sử dụng khi giao dịch thanh toán

4

Biểu tượng tổ chức thẻ để nhận diện thẻ được chấp
nhận giao dịch trên toàn cầu

5

Thanh chữ ký là nơi Quý khách ký tên để đại lý chấp nhận
thẻ có chữ ký xác thực đối chiếu khi giao dịch

6

Mã xác nhận (CCV/CVV2) được yêu cầu cung cấp khi
thanh toán trực tuyến

7

Hotline 1800 58 58 23 giúp giải đáp mọi thắc mắc và yêu
cầu liên quan đến thẻ của Quý khách.

Ký tên vào mặt sau thẻ ngay khi nhận thẻ
Nên đổi mã PIN trước khi sử dụng thẻ
Các bước đổi PIN tại ATM Sacombank:
Đưa thẻ vào ATM và chọn ngôn ngữ (Việt - Anh)
Nhập PIN do ngân hàng cấp (nếu chưa từng đổi PIN) hoặc PIN
đang sử dụng
Chọn “Giao dịch khác” sau đó chọn “Đổi mật mã”
Nhập 2 lần mã mới (6 chữ số)
Sau khi đổi thành công, màn hình hiển thị “Mật mã mới của
Quý khách đã được chấp nhận”

5

Không để người khác sử dụng thẻ hoặc biết mã PIN
Không đặt PIN theo thông tin cá nhân (ngày sinh, số điện
thoại...) hoặc số dễ đoán (vd: 111111, 123456...)

CARD HOLDER NAME
COMPANY NAME

3
1

Giữ lại hóa đơn khi giao dịch ATM/POS để đối chiếu lại với tài
khoản thẻ khi cần
Khi bị mất thẻ, gọi ngay Hotline 1800 58 58 23 hoặc

2

(028) 3526 6060

4

7

Quét (scan) mã QR Code
để cập nhật những ưu đãi mới nhất

6

TRUNG TÂM THẺ NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯƠNG TÍN | 266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM

Chi nhánh/Phòng giao dịch Sacombank
1800 5858 23 / +84 28 3526 6060

sacombank.com.vn
ask@sacombank.com
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ĐẶC QUYỀN & ƯU ĐÃI

ĐẶC QUYỀN & ƯU ĐÃI

5 PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN THẺ TÍN DỤNG
1. Đăng ký dịch vụ Ủy thác thanh toán tự động

ĐẶC QUYỀN GOLF

2. Thanh toán qua Internet Banking/Mobile Banking

- Giảm 30% tổ chức giải đấu & Ưu đãi 10% dịch vụ ăn uống

/Sacombank Pay

- Giảm 25% giá vòng Golf giải trí

3. Chuyển tiền tại ATM Sacombank từ thẻ thanh toán/ thẻ

- Ưu đãi mua thẻ Golf FLC Biscom Membership

trả trước Sacombank

ĐẲNG CẤP CÙNG BAMBOO AIRWAYS
- Tặng ngay Combo: thẻ thành viên cá nhân, công ty/voucher khi kí hợp đồng
- Combo ưu đãi khi đạt doanh số đăng ký

4. Thanh toán trực tiếp tại quầy giao dịch Sacombank
5. Chuyển khoản liên ngân hàng. Lưu ý thông tin chuyển
khoản từ ngân hàng nước ngoài như sau:

- Giảm 10% giá vé đoàn
- Giảm thêm đến 7% thẻ bay trả trước

TRẢI NGHIỆM 5 SAO
- Giảm đến 40%/chuyến Du thuyền & Du thuyền tổ chức sự kiện thuộc
hệ thống FLC Biscom

Receiver

Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank

Swift Code

SGTTVNVX

Beneficiary

<Cardholder Name>

- Giảm đến 30% tổ chức sự kiện tại các Khách sạn thuộc chuỗi FLC

Card Number <Card Account Number>

- Giảm đến 20% tiệc sau Hội nghị, Hội thảo

Content

<Cardholder Name> transfer payment for <Card Account Number>

- Giảm 20% giá phòng khách sạn FLC
- Giảm 10% ẩm thực tại hệ thống FLC Hotels & Resorts

55

ngày

Thời gian tối đa được miễn lãi khi giao dịch
mua sắm, bao gồm 30 ngày trong chu kỳ
thông báo giao dịch (TBGD) thẻ tín dụng và
thêm 25 ngày của thời hạn thanh toán.

THÔNG BÁO GIAO DỊCH

- Ưu đãi tour du lịch trọn gói

MIỄN & HOÀN PHÍ THƯỜNG NIÊN
- Miễn phí thường niên năm đầu
1800 5858 23
10-06-2020

Ví dụ:

BẢO HIỂM DU LỊCH TOÀN CẦU

Chốt Giao dịch
TBGD mua sắm

Chốt
TBGD

Hạn
thanh toán

Chốt
TBGD

- Bảo hiểm tại nạn du lịch toàn cầu

10/6

10/7

5/8

10/8

- Bảo hiểm trì hoãn chuyến bay/hành lý

11/6

- Bảo hiểm thất lạc hành lý

MỨC BỒI THƯỜNG TỐI ĐA
11,6 tỷ VND
23 triệu VND
500,000 VND/giờ (tối đa 12 giờ trì hoãn)

Visa Credit Platinum VNA
4364 38xx xxxx 1234

Loại trừ 4 giờ trì hoãn đầu tiên

30 ngày trong
chu kỳ TBGD

25 ngày của
thời hạn thanh toán

Trọn 55 ngày miễn lãi

Trả góp
lãi suất

Miễn lãi khi mua trả góp tại:
• Các đối tác liên kết với Sacombank
• Bất kỳ thương hiệu nào

- Bảo hiểm hủy bỏ chuyến bay

5,8 triệu VND
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1

Chi tiết cách trả góp: sacombank.com.vn

3

05-08-2020

(1) Thanh toán trước ngày: hạn thanh toán cuối cùng của mỗi kỳ thông báo

Giảm giá đến 50% tại hàng trăm điểm
mua sắm, ăn uống, dịch vụ có biểu tượng
Sacombank Plus

giao dịch
(2) Thanh toán tối thiểu: số tiền tối thiểu cần thanh toán trước ngày đến
hạn để duy trì việc sử dụng thẻ và không bị tính phí chậm thanh toán
(3) Dư nợ cuối kỳ: số tiền cần thanh toán trước ngày đến hạn thanh toán
để không bị tính lãi

