Click Here &
Apply Now

“មានគូ មានលុយ”


លក្ខខ័ណ្ឌផ្សេងៗត្រូវអនុវរត៖
•

ត្ររិ ររតិការដែលមានសុពលភាពត្រូវផ្្វើផ្ោយការឥណ្ពនធ/ ឥណ្ទានររស់្នាគារ
កាផ្េយូណណ្្ីរ ជាផ្រៀងរាល់ណេៃ គិ រចារ់ ពីណេៃទី ០១ ដខ ក្ញ្ញា ២០១៦ ែល់ណេៃទី ២៨ ដខ
ក្ុម្ៈភ ឆ្នាំ ២០១៧។

•

ត្ររិ ររតិការដែលមានសុពលភាពត្រូវផ្្វើជាម្ួ យ Online-POS ដែលផ្ៅត្គរ់ស្ថានី យ
ផ្ត្រងឥននធៈ Caltex សាំរារ់ ការចាំ ណាយចារ់ ផ្ត្រង ទិ ញទាំ និញក្នុង Star Mart និ ង
ហាង Coffee-Plus ក្នុងត្ពះរាជាណាចត្ក្ក្ម្ពុជាដររុផ្ណាណះ។

•

ម្ិ នក្ាំ ណ្រ់ ការចាំ ណាយអរបរមា និ ងផ្ៅផ្លើត្ររិររតិការវ ិក្័ យរ័ ត្រត្រូវមានផ្្មះ

“Caltex”។
•

ទទួ លបានទឹក្ត្បាក្់ ត្រឡរ់ ម្ក្វ ិញត្រសិនផ្រើផ្លខពីរខទង់ចុងផ្ត្កាយណន Approval

Code ជាផ្លខែូចគាន។
•

ផ្លខ Approval Code ខទង់ចុងផ្ត្កាយ គឺ ជាចាំនួនទឹ ក្ត្បាក្់ ត្រឡរ់ម្ក្វ ិញ ដែលផ្ោក្
អនក្នឹ ងទទួ លបាន។ ក្នុងក្រណ្ីផ្លខ Approval Code ជាផ្លខ ០០ អរិ េិជននឹ ងទទួ ល
បាន $១០។

•
•
•

ការសតល់ជូនទឹ ក្ត្បាក្់ ត្រឡរ់ ម្ក្វ ិញ្ាំរាំសុរគឺ $១០ សាំរារ់អរិេិជនមានក្់ក្ុងម្ួ
ន យណេៃ។
ការសតល់ជូនទឹ ក្ត្បាក្់ ត្រឡរ់ ម្ក្វ ិញនឹ ងផ្្វើផ្ឡើងក្នុងរយៈផ្ពល១០ណេៃណនណេៃផ្្វើការ។

្នាគារ កាផ្េយូណណ្្ី រ សូម្រក្ាសិទិ ក្
ធ ុងការដក្ដត្រល័
ន
ក្ខ
ខ ណ្័ឌផ្សេងៗផ្ោយគាមនការ

ជូ នែាំ ណ្ឹងជាម្ុន និ ងរក្ាសិទិ ក្
ធ ុងការត្រកាសផ្្
ន
ម ះអនក្ដែលទទួ លបានផ្ៅផ្លើត្រព័នធ
សេពធសាយររស់្នាគារ។
•

ពរ៌ មានរដនាម្សូម្ចូ លផ្ៅកាន់ www.cathaybk.com.kh ឬ ទាក្់ ទង់ម្ក្កាន់ ផ្លខ
០២៣ ៨៨ ៥៥ ០០។

Everyday Get Paired Get $Back (“Promotion”)
Terms and Conditions
(i)

Definitions:
“CUBC” refers to Cathay United Bank (Cambodia) Corporation Limited.
“Promotion” refers to “Get Paired Get Cashback” that will be valid every day from 1st
September 2016 to 28th February 2017 and “Eligible Customer” refers to CUBC
debit/credit cardholders.

(ii)

Valid transaction should be solely made by CUBC debit/credit cards on online-POS at
Caltex Station for purchasing fuel or items from Star Mart (s) or Coffee Plus (s) – will have
chance to get cash back if the last two digits of approval codes on transaction slip are in
paired.

(iii)

Every single transaction must be made at Caltex and merchant name must be “Caltex” on
the transaction slip.

(iv)

No minimum spend required.

(v)

CashBack will be offered when the last two digits of approval codes are paired.

(vi)

The cashback amount will be subject to the last digit of approval codes.

(vii)

US$10 cashback will be offered if the last two digits approval codes are 00 and
maximum cashback offer is US$ 10 per cardholder per day.

(viii)

CashBack redemption will be made in 10 business days.

(ix)

This promotion is eligible only at Cambodia Caltex Stations.

(x)

CUBC reserves the right to vary the terms and conditions governing the Promotion without
prior notice to CUBC cardholders.

(xi)

CUBC reserves the right to publicize winner’s names in all CUBC media.
Learn more, please visit www.cathaybk.com.kh or contact our customer service by Tel :
023 88 55 00.

