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Tận hưởng các Ưu đãi mua sắm dành riêng cho Chủ thẻ thanh toán chạm tại siêu thị 

Saigon Co.op và các cửa hàng Pharmacity. 

NHẬN NGAY QUÀ TẶNG VÀ ĐIỂM THƯỞNG 

KHI THANH TOÁN CHẠM VỚI THẺ VISA CIMB 

TẠI HỆ THỐNG SIÊU THỊ SAIGON CO.OP 

 

1. CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH 

• Với mỗi giao dịch thanh toán chạm từ 250.000 VNĐ tại hệ thống siêu thị Saigon 

Co.op, khách hàng sẽ được nhận ngay 01 phần quà. 

• Với giao dịch thanh toán chạm từ 500.000 VNĐ vào mỗi thứ 4 hàng tuần, khách 

hàng sẽ được tặng thêm tới 50 điểm thành viên. 

 

2. THỜI GIAN ƯU ĐÃI 

Từ 31.03.2022 – 31.07.2022 

 

3. SẢN PHẨM ÁP DỤNG ƯU ĐÃI 

• Các thẻ ghi nợ quốc tế Visa Debit thanh toán chạm phát hành bởi CIMB 

• Các thẻ tín dụng quốc tế Visa Credit phát hành bởi CIMB 

 

4. ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN 

Khách hàng thực hiện thanh toán chạm bằng Thẻ VISA CIMB và là khách hàng 

thành viên của Saigon Co.op. 

a) Chương trình 1 – Quà tặng giá trị cho mỗi giao dịch 

Với giao dịch thực hiện bằng Thẻ VISA CIMB thanh toán chạm tại hệ thống siêu 

thị Saigon Co.op, khách hàng sẽ được nhận ngay 01 phần quà. 

Hệ thống siêu thị Giao dịch tối thiểu Giá trị quà tặng 

Co.opmart, Co.opmart 

SCA, Co.opXtra, 

Finelife 

500.000 VNĐ 20.000 VNĐ 

Co.opFood 350.000 VNĐ 15.000 VNĐ 

Co.op Smile 250.000 VNĐ 10.000 VNĐ 
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Cheers 250.000 VNĐ 10.000 VNĐ 

 

• Mỗi thẻ thành viên được tặng tối đa một (01) món quà/ ngày trong suốt thời gian 

thực hiện chương trình. 

• Quà tặng không được quy đổi thành tiền mặt hoặc bán lại tại bất kỳ Cửa hàng khuyến 

mãi nào vì bất kỳ lý do gì. 

• Quà tặng sẽ được phát tại quầy đổi quà, trên cơ sở khách hàng nào đến trước sẽ được 

tặng quà trước, cho đến quà cuối cùng. 

b) Chương trình 2 – Dành riêng cho thành viên của SaigonCoop vào thứ Tư hàng 

tuần 

• Khách hàng thành viên có hạng thẻ Bạc/Vàng/Bạch Kim của SaigonCoop, với giao 

dịch thanh toán chạm từ 500.000 VNĐ trở lên tại chuỗi cửa hàng Co.opmart, 

Co.opmart SCA, Co.opXtra, Finelife sẽ được nhân đôi số điểm mua hàng vào tài 

khoản thẻ Khách hàng Thành viên SaigonCoop. 

• Mỗi khách hàng được nhận tối đa 50 điểm thưởng trong ngày áp dụng chương trình 

đặc biệt này. 

 

GIẢM 10.000 VNĐ CHO MỖI HÓA ĐƠN THANH TOÁN CHẠM VỚI 

THẺ VISA CIMB TẠI CÁC CỬA HÀNG PHARMACITY 

 

1. CHI TIẾT ƯU ĐÃI 

Giảm ngay 10.000 VNĐ cho mỗi hóa đơn trên 50.000 VNĐ khi thanh toán chạm tại 

các cửa hàng Pharmacity tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. 

 

2. THỜI GIAN ƯU ĐÃI 

Từ 28.03.2022 – 30.09.2022 

 

3. SẢN PHẨM ÁP DỤNG ƯU ĐÃI 

• Các thẻ ghi nợ quốc tế Visa Debit thanh toán chạm phát hành bởi CIMB 

• Các thẻ tín dụng quốc tế Visa Credit phát hành bởi CIMB 
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4. ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN  

• Không giới hạn số lần ưu đãi trong ngày. 

• Không áp dụng ưu đãi cho các sản phẩm như rượu, xổ số, thuốc lá, sữa thay thế sữa 

mẹ, thuốc chữa bệnh cho người (kể cả các loại thuốc đã được phép lưu thông theo 

quy định của Bộ Y tế). 

• Ưu đãi không thể quy đổi thành tiền mặt hoặc sử dụng kết hợp với các chương trình 

khuyến mãi, giảm giá, phiếu giảm giá hoặc ưu đãi đặc biệt khác. 

 

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN CHUNG TỪ VISA 

• Ưu đãi không được đổi thành tiền mặt hoặc sử dụng kết hợp với các chương trình 

khuyến mãi, phiếu giảm giá, chứng từ hoặc đặc quyền của Khách Hàng Thành Viên. 

• Visa và các đối tác tham gia có quyền dừng, hủy hoặc điều chỉnh điều khoản, điều 

kiện cũng như nội dung chương trình khuyến mại mà không cần thông báo trước. 

• Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, quyết định của Visa là quyết định cuối cùng. 

• Để tránh hiểu nhầm, trong khi Visa tạo điều kiện để chủ thẻ được hưởng ưu đãi này, 

đơn vị chấp nhận thẻ là nhà cung cấp toàn bộ hàng hóa và/hoặc dịch vụ cho ưu đãi 

này. Vì vậy, chủ thẻ hiểu và chấp nhận rằng việc mua hàng hóa và/hoặc dịch vụ 

theo ưu đãi này sẽ hình thành hợp đồng giữa bản thân chủ thẻ và nhà cung cấp và 

Visa không tham gia vào hợp đồng này. 

• Bằng việc sử dụng hoặc có ý định sử dụng hàng hóa và dịch vụ theo Ưu đãi này, 

chủ thẻ hiểu và chấp nhận rằng Visa sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ tổn thất, 

mất mát, chi phí hay khiếu nại (gián tiếp hoặc trực tiếp) liên quan thương tích, tử 

vong, sai lệch thông tin, tổn thất hoặc mất mát phát sinh từ hoặc liên quan đến việc 

sử dụng hoặc có ý định sử dụng ưu đãi hoặc hàng hóa và/hoặc dịch vụ cung cấp 

dưới ưu đãi này. 

 


