ĐIỀU KIỆN KHÁCH HÀNG ĐƯỢC NHẬN QUÀ TẶNG KHUYẾN MÃI GÓI DỮ LIỆU
INTERNET TỐC ĐỘ CAO CHO KHÁCH HÀNG MỞ THẺ TÍN DỤNG ĐỒNG
THƯƠNG HIỆU MOBIFONE – VP BANK
(Áp dụng kể từ ngày 01/05/2018)

Quy định

STT

Nội dung chi tiết

Đối tượng được hưởng
1

Khách hàng là Chủ Thẻ chính Thẻ tín dụng ĐTH hợp tác

ưu đãi

MobiFone-VPBank do VPBank phát hành.

2

Thời gian ưu đãi

Từ tháng 01/05/2018 đến 31/07/2018( thời gian giao quà
cho KH không muộn hơn ngày 15/09/2018)

3

Phạm vi áp dụng

Áp dụng trên toàn hệ thống VP Bank

4

Giá trị ưu đãi

Tặng gói 3G miễn phí trong vòng 6 tháng với dung lượng
2GB/tháng đối với hạng thẻ nằm trong chương trình
khuyến mãi như sau: VPBank MobiFone
Classic/Titanium/Platinum.
- KH mở thẻ tín dụng đồng thương hiệu VPBankMobiFone thành công trong khoảng thời gian
chương trình triển khai.
- KH có tổng giao dịch chi tiêu tối thiểu đạt
500.000VNĐ trong 30 ngày đầu tiên kể từ ngày mở
thẻ.
- Giao dịch chi tiêu thỏa điều kiện là giao dịch hạch
toán thành công trên hệ thống VPBank trước ngày
05/09. Không áp dụng cho giao dịch rút tiền mặt và
giao dịch thu phí lãi phát sinh.

5

Điều kiện hưởng ưu đãi

Quà tặng áp dụng cho các thẻ đầu tiên thỏa những điều
kiện như sau số lượng quà tặng áp dụng mỗi tháng như
sau:
- 5.600 voucher cho MobiFone –VPBank Classic/
Titanium/ Platinum.
- Mỗi KH chỉ được hưởng 1 ưu đãi duy nhất trong cả
chương trình
- Mỗi KH chỉ được hưởng 1 chương trình ưu đãi
- Trong trường hợp số lượng quà không trao hết trong
tháng hiện tại thì sẽ được cộng dồn số lượng này vào
tháng tiếp theo để trao thưởng.
1

6

Hình thức giao quà

Quà được gửi dưới dạng mã code (hoặc cú pháp) qua
SMS/Email/điện thoại hoặc theo số các thông tin KH đã
đăng ký tại VPBank hoặc hình thức khác mà VPBank
chọn tại thời điểm trao giải.

2

3

