THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
1. Tên chương trình khuyến mại: Đặc Quyền Mua sắm tiêu dùng
2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Tại tất cả TTKD Vietbank toàn quốc
3. Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa/phí dịch vụ
4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 12/08/2019 đến hết ngày 31/10/2019.
5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Thẻ tín dụng Vietbank Visa My Style, Platinum, Luxury.
6. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Tiền hoàn vào tài khoản thẻ tín dụng Vietbank Visa
7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại): Khách hàng mở thành
công các loại Thẻ Tín Dụng Vietbank Visa trong Thời Gian Chương Trình:
8. Cơ cấu giải thưởng (nội dung giải thưởng, giá trị giải thưởng, số lượng giải thưởng):
8.1. Đối với Chủ Thẻ Tín Dụng Chính Vietbank Visa My Style
Hoàn tiền 50%, tối đa 500.000 đồng trên tổng giá trị giao dịch chi tiêu bằng Thẻ (không áp dụng các giao
dịch rút tiền mặt).
8.2. Đối với Chủ Thẻ Tín Dụng Chính Vietbank Visa Platinum
Hoàn tiền 50%, tối đa 1.000.000 đồng trên tổng giá trị giao dịch chi tiêu bằng Thẻ (không áp dụng các giao
dịch rút tiền mặt).
8.3. Đối với Chủ Thẻ Tín Dụng Chính Vietbank Visa Luxury
Hoàn tiền 50%, tối đa 1.200.000 đồng trên tổng giá trị giao dịch chi tiêu bằng Thẻ (không áp dụng các giao
dịch rút tiền mặt).
9. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: 1.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ đồng chẵn)
10. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại:
10.1. Nội dung chương trình


Đối với Chủ Thẻ Tín Dụng Chính Vietbank Visa My Style
Hoàn tiền 50%, tối đa 500.000 đồng trên tổng giá trị giao dịch chi tiêu bằng Thẻ (không áp dụng
các giao dịch rút tiền mặt).



Đối với Chủ Thẻ Tín Dụng Chính Vietbank Visa Platinum
Hoàn tiền 50%, tối đa 1.000.000 đồng trên tổng giá trị giao dịch chi tiêu bằng Thẻ (không áp dụng
các giao dịch rút tiền mặt).



Đối với Chủ Thẻ Tín Dụng Chính Vietbank Visa Luxury
Hoàn tiền 50%, tối đa 1.200.000 đồng trên tổng giá trị giao dịch chi tiêu bằng Thẻ (không áp dụng
các giao dịch rút tiền mặt).
Giao dịch hợp lệ: phải được ghi nhận vào hệ thống của Vietbank theo quy định chi tiết tại mục 10.2.
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10.2. Quy định về giải thưởng và trao thưởng:




Thời gian xác định điều kiện hưởng ưu đãi:
- Ngày phát hành thẻ

Từ 12/08/2019 đến hết 31/10/2019

- Ngày phát sinh giao dịch

Trong vòng 60 ngày kể từ ngày phát hành thẻ

- Ngày hệ thống ghi nhận giao dịch

Trong vòng 70 ngày kể từ ngày phát hành thẻ

Chủ Thẻ đủ điều kiện sẽ nhận thưởng như sau:
Vietbank sẽ tiến hành hoàn tiền khi số tiền hoàn đạt tối thiểu 50.000 đồng.
Số tiền được hoàn lại sẽ được chuyển vào tài khoản Thẻ Tín Dụng của Chủ Thẻ Chính vào ngày
sao kê hàng tháng (ngày 1 hàng tháng) cho đến khi đạt số tiền thưởng tối đa (500.000 đồng đối với
Thẻ Vietbank Visa My Style, 1.000.000 đồng đối với Thẻ Vietbank Visa Platinum, 1.200.000 đồng
đối với Thẻ Vietbank Visa Luxury).
Số tiền được hoàn lại sẽ được thể hiện trên bảng sao kê thẻ tín dụng của khách hàng đủ điều kiện
của chương trình.

10.3. Các quy định chung
-

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.

-

Bất cứ giá trị nào của các giao dịch đã bị hủy, 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 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.

-

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.

-

Giao dịch chi tiêu hợp lệ là giao dịch chỉ được thực hiện bởi Chủ Thẻ Chính hoặc Chủ Thẻ Phụ (nếu
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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.
-

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

-

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.

-

Nếu chủ thẻ có nhiều hơn một (01) loại thẻ, Chủ thẻ sẽ chỉ được tham gia Ưu đãi có giá trị cao nhất
của một (01) loại thẻ trong suốt chương trình khuyến mại. Thẻ còn lại không được tham gia chương
trình này.

-

Nếu chủ thẻ nâng cấp hạng thẻ hoặc hạ hạng thẻ trong thời gian diễn ra chương trình, chủ thẻ sẽ
chỉ được nhận Ưu đãi của Thẻ đã được nâng cấp hoặc thẻ đã được hạ hạng thẻ.

-

Chương Trình này không áp dụng chung với bất kỳ chương trình khuyến mãi mở thẻ nào khác được
Vietbank áp dụng trong cùng thời điểm.

-

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.

-

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.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về chương
trình khuyến mại trên theo quy định của pháp luật hiện hành.

NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN
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