Click Here &
Apply Now
លក្ខខ័ណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវរត

១.

និយមន័យ

១.១

“CUBC” រំណាងផ្ោយសាជីវក្មម ធនាគារកាផ្េយូណណ្ធីរ (ក្មពុជា) ចំការ់។

១.២

ក្មមវ ិធីពិផ្េេផ្នេះគឺ

“Weekend

is

shopping

day”

ដែលមាន

េុពលភាពចាប់ផ្សដើមពីណេៃទី ៣១ មីនា ឆ្នំ ២០១៧ ែល់ណេៃទី ៣១ ធនូ

ឆ្នំ ២០១៧ និង ជាផ្រៀងរាល់ណេៃផ្ៅរ ៍ផ្ៅសារទំផ្នើបឡាក្់គី និង guardian
និង ណេៃោទិរយផ្ៅសារទំផ្នើបអុីអនម៉លដរប៉ុផ្ណាណេះ។
១.៣

េំរាប់អរិេិជនដែលផ្ត្បើត្បាេ់

ប័ណ្ណឥណ្ពនធ

ឬ

ឥណ្ទាន

របេ់

ើងផ្ោយ ប័ណ្ណឥណ្ពនធ

ឬ

ធនាគារការផ្េយូណណ្ធីរ។
១.៤

ត្បរិបរតិការដែលមានេុពលភាពត្រូវផ្ធវើផ្

ឥណ្ទាន របេ់ ធនាគារកាផ្េយូណណ្ធីរ ផ្ៅសារទំផ្នើបឡាក្់គី guardian
និង សារទំផ្នើបអុីអនម៉លក្នុងត្បផ្ទេក្មពុជាដរប៉ុផ្ណាណេះ។
ប់មក្វ ិញ

២.

ការសតលជ
់ ូនទឹក្ត្បាក្់ត្រ

២.១

លក្ខខ័ណ្ឌសតល់ជូនេំរាប់អរិេិជនប័ណ្ណឥណ្ពនធ៖
ក្.រាល់ការចំណាយក្នុងមួ យត្បរិបរតិការរិ ចបំសុរ ឬផ្េមើ ១៥ែុល្លារ នឹង
ទទួលបានទឹក្ត្បាក្់ ត្រ

ប់ មក្វ ិញ ០.៥០ែុល្លារ។

ខ.ការចំ ណាយក្នុងមួយត្បរិបរតិការរិចបំសុរ ឬផ្េមើ ៣0ែុល្លារ នឹងទទួល
បានទឹ ក្ត្បាក្់ត្រ

គ.ទឹ ក្ត្បាក្់ត្រ

ប់មក្វ ិញ ១ែុល្លារ។

ប់មក្វ ិញធំ បំសុរ េំរាប់អរិេិជនមានក្់

១ែុល្លារ។
២.២

ក្នុងមួយណេៃគឺ

លក្ខខ័ណ្ឌសតល់ជូនេំរាប់អរិេិជនប័ណ្ណឥណ្ទាន៖
ក្.រាល់ការចំណាយក្នុងមួយត្បរិបរតិការរិចបំសុរ ឬផ្េមើ ១៥ែុល្លារ នឹង
ទទួ លបានទឹក្ត្បាក្់ ត្រ

ប់ មក្វ ិញ ១ែុល្លារ។

ខ.ការចំ ណាយក្នុងមួយត្បរិបរតិការរិចបំសុរ ឬផ្េមើ ៣0ែុល្លារ នឹងទទួល
បានទឹ ក្ត្បាក្់ត្រ

គ.ទឹ ក្ត្បាក្់ត្រ
៣ែុល្លារ។
៣.

ប់មក្វ ិញ ៣ែុល្លារ។

ប់មក្វ ិញធំបំសុរ េំរាប់អរិេិជនមានក្់ ក្នុងមួ យណេៃគឺ

ការសតល់ជូនទឹក្ត្បាក្់ ត្រ

ប់ មក្វ ិញនឹងផ្ធវើផ្

ើង ១០ណេៃណនណេៃផ្ធវើការ។
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៤.

ធនាគារកាផ្េយូណណ្ធីរ
ការសតល់ជូនែំណ្ឹងជាមុន។

េូមរក្ាេិទិក្
ធ ុងការដក្ដត្បលក្ខ
ន
ខ័ណ្ឌផ្ោយគាមន

េំរាប់ពរ៌មាន និងលក្ខខ័ណ្ឌបដនែមេូមចូលផ្ៅកាន់ www.cathaybk.com.kh ឬ ទំនាក្់
ទំនងមក្កាន់ ០២៣ ៨៨ ៥៥ ០០។
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CUBC Weekend is a shopping day Promotion (“Promotion”)
Terms and Conditions
1

Definition

1.1

“CUBC” refers to Cathay United Bank (Cambodia) Corporation
Limited.
“Promotion” refers to “Weekend is shopping day” that will be
valid from 31st March to 31st December 2017 and only for every

1.2

1.3
1.4

1.5

Saturday @ Lucky Supermarkets, guardian and Sunday @ AEON
Mall.
“Eligible Customer” refers to CUBC debit/credit cardholders.
By entering into the Promotion, each participant fully and
unconditionally agrees to these terms and conditions and accepts
that the decision of CUBC regarding the Promotion and all matters
related to or connected with the Promotion, including, without
limitation, the interpretation of these terms and conditions, is final
and binding and no queries shall be entertained.
Valid transaction should be solely made by CUBC debit/credit
cardholders at all branches of Lucky Supermarkets, guardian and
AEON Mall in Cambodia only.

2

Cash Back offer

2.1

Debit Card
a) For every minimum single transaction ≥ USD 15 you spend, you
will receive USD 0.50 cashback.
b) For every minimum single transaction ≥ USD 30 you spend, you
will receive USD 1 cashback.
c) The maximum cashback offer per cardholder per day is USD 1.
Credit Card
a) For every minimum single transaction ≥ USD 15 you spend, you
will receive USD 1 cashback.
b) For every minimum single transaction ≥ USD 30 you spend, you
will receive USD 3 cashback.
c) The maximum cashback offer per cardholder per day is USD 3.

2.2

3

Cashback redemption will be made in 10 business days.

4

CUBC reserves the right to vary the terms and conditions
governing this promotion without prior notice.
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Learn more about terms and conditions please visit www.cathaybk.com.kh or
contact our customer service by Tel: 023 88 55 00.

Page | 4

