PHỤ LỤC
THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH “NHANH SĂN MÃ, NHẬN TIỀN LIỀN”
1. Đối tượng Khách hàng: Chủ thẻ tín dụng Vietbank Visa (bao gồm chủ thẻ hiện hữu và chủ thẻ mở mới
trong thời gian triển khai chương trình).
2. Thời gian chương trình: Từ ngày 21/10/2019 đến 15/12/2019.
3. Nội dung chương trình:
Mỗi tuần tặng tiền đối với 10 Khách hàng (KH) đầu tiên có 06 số của mã chuẩn chi trên hóa đơn thanh toán
là XXXX99.
 Thời gian xét thưởng
Tuần

Thời gian

Thành tiền (VND)

Tuần 1

21/10/2019 – 27/10/2019

10.500.000

Tuần 2

28/10/2019 – 03/11/2019

10.500.000

Tuần 3

04/11/2019 – 10/11/2019

10.500.000

Tuần 4

11/11/2019 – 17/11/2019

10.500.000

Tuần 5

18/11/2019 – 24/11/2019

10.500.000

Tuần 6

25/11/2019 – 01/12/2019

10.500.000

Tuần 7

02/12/2019 – 08/12/2019

10.500.000

Tuần 8

09/12/2019 – 15/12/2019

10.500.000

Tổng cộng

84.000.000

 Cơ cấu giải thưởng
TT

Loại Giải Sắp Xếp Theo Giá Trị Giao Dịch

1

Giá trị giao dịch hóa đơn cao thứ 01 trong tuần

1.500.000

2

Giá trị giao dịch hóa đơn cao thứ 02 trong tuần

1.400.000

3

Giá trị giao dịch hóa đơn cao thứ 03 trong tuần

1.300.000

4

Giá trị giao dịch hóa đơn cao thứ 04 trong tuần

1.200.000

5

Giá trị giao dịch hóa đơn cao thứ 05 trong tuần

1.100.000

6

Giá trị giao dịch hóa đơn cao thứ 06 trong tuần

1.000.000

7

Giá trị giao dịch hóa đơn cao thứ 07 trong tuần

900.000

8

Giá trị giao dịch hóa đơn cao thứ 08 trong tuần

800.000

9

Giá trị giao dịch hóa đơn cao thứ 09 trong tuần

700.000

10

Giá trị giao dịch hóa đơn cao thứ 10 trong tuần

600.000

Tổng cộng

Giải thưởng (VND)

10.500.000

Ghi chú:
 Mã số chuẩn chi là dãy 06 số xuất hiện trên hóa đơn của các giao dịch thực hiện bằng quốc tế VietBank

ngay sau các ký tự Approval Code/App. Code/Authorization Code/Auth. Code/Số chuẩn chi.
 Mã chuẩn chi thỏa điều kiện sẽ căn cứ vào mã chuẩn chi được ghi nhận vào hệ thống của VietBank.
4. Một số quy định tham gia chương trình:
4.1 Quy định về giao dịch hợp lệ

-

Ưu đãi này chỉ áp dụng cho chủ thẻ chính. Giao dịch của thẻ phụ sẽ được tính cho thẻ chính.
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-

Giao dịch chi tiêu hợp lệ là giao dịch chỉ được thực hiện bởi Chủ Thẻ Chính hoặc Chủ Thẻ Phụ (nếu
có), và phải là các giao dịch mua bán thực tế cho mục đích cá nhân và được phép theo quy định của
pháp luật Việt Nam. Ưu Đãi chỉ được trao cho Chủ Thẻ Chính.

-

Chương Trình không áp dụng đối với các giao dịch kích hoạt Thẻ, các giao dịch rút tiền mặt tại quầy
hoặc tại máy ATM hoặc tại máy POS, hoặc giao dịch rút tiền mặt dưới bất kỳ hình thức và phương
tiện nào khác, các giao dịch thanh toán các khoản phí ngân hàng, các giao dịch liên quan đến hoạt
động đánh bạc, nạp tiền từ thẻ tín dụng vào ví điện tử.

-

Tuần được định nghĩa là khoảng thời gian 07 ngày liên tiếp bắt đầu từ ngày triển khai chương trình,
cụ thể:
+ Tuần 1: Từ 21/10 – 27/10/2019
+ Tuần 2: Từ 28/10 – 03/11/2019
+ Tuần 3: Từ 04/11 – 10/11/2019
+ Tuần 4: Từ 11/11 – 17/11/2019
+ Tuần 5: Từ 18/11 – 24/11/2019
+ Tuần 6: Từ 25/11 – 01/12/2019
+ Tuần 7: Từ 02/12 – 08/12/2019
+ Tuần 8: Từ 09/12 – 15/12/2019

-

Để xác định giao dịch chi tiêu hợp lệ và điều kiện hưởng ưu đãi trong Chương Trình, VIETBANK sẽ
căn cứ vào thông tin ngày giao dịch và ngày ghi nhận giao dịch (còn gọi là ngày hệ thống) được lưu
trữ trên hệ thống của VIETBANK.
Chú ý: Các tin nhắn xác nhận giao dịch thành công không được dùng để xác nhận các giao dịch thẻ
đã được ghi nhận vào hệ thống của VIETBANK.

-

Các giao dịch hợp lệ phải được hạch toán vào hệ thống VIETBANK chậm nhất sau 07 ngày kể từ ngày
kết thúc mỗi đợt của chương trình, cụ thể:
+ Tuần 1: ngày 04/11/2019
+ Tuần 2: ngày 11/11/2019
+ Tuần 3: ngày 18/11/2019
+ Tuần 4: ngày 25/11/2019
+ Tuần 5: ngày 02/12/2019
+ Tuần 6: ngày 09/12/2019
+ Tuần 7: ngày 16/12/2019
+ Tuần 8: ngày 23/12/2019

-

Khách hàng có thể kiểm tra các giao dịch được ghi nhận vào tài khoản Thẻ của mình qua Call Center
của VietBank theo số hotline : 18001122

-

Bất cứ giá trị nào của các giao dịch đã bị hủy, giao dịch đảo của giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch
vụ; các giao dịch có tranh chấp giữa khách hàng và các bên cung cấp dịch vụ, hàng hóa cho khách
hàng và/ hoặc được các bên cung cấp dịch vụ, hàng hóa cho khách hàng hoàn lại (một phần/toàn bộ)
cho khách hàng trong thời gian Chương trình sẽ bị trừ ra khỏi tổng giá trị giao dịch chi tiêu hợp lệ.

-

VIETBANK có quyền yêu cầu Chủ Thẻ cung cấp hóa đơn tài chính và các giấy tờ/thông tin bổ sung
của các khoản chi tiêu để chứng minh giao dịch hợp lệ. Trong trường hợp Chủ Thẻ không hoặc không
thể chứng minh giao dịch hợp lệ, VIETBANK có quyền không tính các giao dịch của Chủ Thẻ vào giá
trị chi tiêu hợp lệ trong Thời Gian Chương Trình.
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4.2 Quy định về việc nhận ưu đãi của chương trình

-

Trong trường hợp không có KH thỏa điều kiện trong tuần, quà tặng sẽ được cộng dồn sang tuần sau.
Vietbank sẽ tiến hành chi thưởng trong vòng 30 ngày sau ngày kết thúc chương trình đối với khách hàng
trúng thưởng theo điều kiện của chương trình.

-

Số tiền thưởng sẽ được chi vào tài khoản thẻ chính của khách hàng.
Các trường hợp không được nhận ưu đãi:
+ Chủ thẻ có nợ xấu, gian lận hoặc bị bắt buộc hủy thẻ trong thời gian của chương trình diễn ra và vào
các thời điểm trao quà tặng.
+ KH từ chối ưu đãi, đã hủy Thẻ hoặc yêu cầu hủy Thẻ trước hoặc vào ngày VIETBANK trao quà tặng.
+ Các Chủ thẻ chậm trả phí và các khoản dư nợ trước thời gian VIETBANK trao quà tặng.

5. Một số quy định chung

-

Sau khi chủ thẻ đủ điều kiện và nhận được giải thưởng, nếu các giao dịch hợp lệ để tham gia ưu đãi
bị trả lại; bị hủy hoặc chủ thẻ đề nghị đóng thẻ trong vòng 06 tháng kể từ ngày phát hành thẻ,
VIETBANK có quyền trừ giá trị của ưu đãi vào Tài khoản thẻ TDQT/TTQT của Chủ thẻ chính mà
không cần thông báo đến Chủ thẻ và đề nghị KH thanh toán hết toàn bộ dư nợ phát sinh trước khi
thực hiện đóng thẻ.

-

Sau khi Chủ Thẻ đủ điều kiện nhận được ưu đãi, nếu các giao dịch hợp lệ để tham gia ưu đãi bị trả
lại hoặc bị hủy, VIETBANK có quyền trừ giá trị của ưu đãi vào tài khoản Thẻ Tín Dụng VIETBANK đã
được dùng để hưởng ưu đãi của Chủ Thẻ Chính. Giao dịch sẽ được thể hiện trên bảng sao kê Thẻ
của Chủ Thẻ Chính.

-

Đối với các tranh chấp phát sinh liên quan đến Chương Trình, VIETBANK sẽ giải quyết trên tinh thần
hợp tác với khách hàng. Trong trường hợp các bên không đạt được thỏa thuận, tranh chấp sẽ được
giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam.

-

Khi tham gia chương trình, KH đồng ý cho VIETBANK toàn quyền sử dụng hình ảnh, thông tin của KH
vào các hoạt động quảng cáo và thông báo rộng rãi với công chúng mà không cần sự chấp thuận của
KH và không phải trả thêm khoản phí nào.

-

Các nội dung khác thực hiện theo quy định của VIETBANK và thực hiện đúng theo pháp luật về
khuyến mại.

-

Các Điều khoản và Điều kiện của Bản Chấp Thuận Sử Dụng Thẻ Tín Dụng; Điều kiện đăng ký Thẻ
Tín Dụng của VIETBANK được áp dụng đồng thời với bản Điều khoản và Điều kiện của Chương Trình
này.

-

Bản Điều Khoản và Điều Kiện của Chương Trình này có thể bị điều chỉnh tại từng thời điểm theo quyết
định của VIETBANK. Nội dung thay đổi (nếu có) sẽ được thông báo, đăng ký theo quy định pháp luật và
cập nhật trên website của VIETBANK trước ngày áp dụng.

3

