THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH “CẢ NHÀ CÙNG VUI CÙNG THẺ TÍN DỤNG VPBANK”
1. Tên chương trình khuyến mại: Chương trình ưu đãi “Cả Nhà Cùng Vui Cùng Thẻ Tín Dụng
VPBank”.
2. Chương trình áp dụng cho thẻ chính các loại thẻ sau:
- Thẻ tín dụng VPBank VPLady Mastercard
- Thẻ tín dụng VPBank StepUp Mastercard
3. Thời gian khuyến mại: Thời gian áp dụng từ 04/12/2017 đến hết 04/03/2018, tùy điều kiện
quà tặng hay điều kiện thời gian nào tới trước.
4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Chỉ triển khai ở địa bàn Hà Nội và Hồ Chí Minh.
5. Hình thức khuyến mại: Quà tặng cho khách hàng.
6. Nội dung chương trình khuyến mại :
6.1. Nội dung khuyến mãi:
- Tặng quà là 1 voucher ăn uống trị giá 800.000 VNĐ cho Khách hàng mở mới thẻ chính thẻ
tín dụng dòng thẻ Lady hoặc Step up khi Khách hàng được người thân đang sở hữu thẻ tín
dụng Lady/Step up nằm trong danh sách đủ điều kiện tham gia chương trình của VPBank
giới thiệu mở thẻ.
- Tặng quà là 1 voucher ăn uống trị giá 800.000 VNĐ cho 2 khách hàng khi cả 2 người trong
cùng 1 gia đình đăng kí mở mới thẻ chính dòng Lady và Step up (hai Khách hàng dùng chung
1 voucher).
- Quà tặng được áp dụng tại toqua.vn, Khách hàng có thể sử dụng mã voucher để đổi lấy 1
bữa ăn tại các chuỗi nhà hàng đối tác của toqua.vn tại địa bàn Hà Nội và Hồ Chí Minh.
* Người thân bao gồm: vợ, chồng, cha, mẹ, anh chị em.
6.2. Điều kiện khách hàng :
- Khách hàng mở thẻ trong khoảng thời gian khuyến mãi.
- Khách hàng mở mới thẻ chính được giới thiệu, tư vấn mở thẻ bởi người thân đang có thẻ
Lady/Step up hoặc,
- Hai Khách hàng là người thân cùng mở thẻ chính Lady/Step up. Quà tặng được sử dụng
chung cho 2 Khách hàng.
- Thẻ phải có phát sinh giao dịch thanh toán hàng hóa/dịch vụ có giá trị tối thiểu 500.000
VND/giao dịch trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành thẻ. Đối với trường hợp 2 Khách
hàng cùng đăng ký mở thẻ thì cả 2 thẻ phải đồng thời thỏa điều kiện.
- Không áp dụng đồng thời với các ưu đãi khác của VPBank.
- Không áp dụng cho Khách hàng hủy thẻ tín dụng VPBank sau ngày 01/11/2017.
- Khách hàng phải nhắn tin đến tổng đài VPBank theo cú pháp quy định tại thể lệ.
- Khách hàng vẫn được áp dụng tính năng miễn phí thường niên của thẻ Lady và Step up khi
thỏa mãn điều kiện.
- Áp dụng cho 1,969 Khách hàng đầu tiên thỏa điều kiện của chương trình.

6.3. Điều kiện giao dịch :
- Giao dịch thanh toán hợp lệ là giao dịch thanh toán hàng hóa hoặc dịch vụ có giá trị tối thiểu
500.000 VNĐ/giao dịch, được thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày thẻ mở trên hệ thống
không bao gồm giao dịch rút tiền mặt và được ghi nhận thành công về hệ thống VPBank
trước ngày 10/04/2018.
- Giao dịch chi tiêu hợp lệ được thực hiện bởi Chủ Thẻ Chính và phải là các giao dịch mua bán
thực tế và được phép theo quy định của pháp luật Việt Nam.
6.4. Thời gian nhận khuyến mại: VPBank thực hiện trao thưởng cho khách hàng không muộn
hơn ngày 30/04/2018.
6.5. Cách thức nhận khuyến mại:
- Giải thưởng sẽ được gửi trực tiếp đến cho khách hàng qua đường bưu điện theo địa chỉ khách
hàng đã đăng ký tại VPBank. Hoặc voucher sẽ được gửi đến khách hàng bằng SMS/Email
trong trường hợp là evoucher.
- Trường hợp 1: Khách hàng được người thân giới thiệu mở thẻ, quà tặng sẽ được gửi đến cho
Khách hàng mở mới thẻ tín dụng.
- Trường hợp 2: cả 2 Khách hàng là người thân cùng mở thẻ, quà tặng sẽ được gửi đến ngẫu
nhiên cho 1 trong 2 Khách hàng.
6.6. Trách nhiệm thông báo:
- Danh sách khách hàng thỏa điều kiện hưởng ưu đãi của chương trình sẽ được thông báo trên
trang web của VPBank hoặc được thông báo trực tiếp đến KH bằng cách gửi tin nhắn hoặc
gọi điện thoại hoặc email theo thông tin mà KH đã đăng ký với ngân hàng, VPBank không
chịu trách nhiệm trong trường hợp không liên lạc được với KH trúng thưởng theo các thông
tin KH đã đăng ký. Trong trường hợp khách hàng có các thắc mắc/khiếu nại về qui trình
hoặc kết quả của chương trình ưu đãi, khách hàng phải liên hệ VPBank trong vòng 05 ngày
làm việc kể từ ngày thông báo.
- Đầu mối giải đáp các thắc mắc liên quan tới chương trình: Hotline 1800 545415.
6.7. Cách thức tham gia: Sau khi được tư vấn bởi nhân viên VPBank, Khách hàng nhắn tin bằng
số điện thoại đăng kí với VPBank với cú pháp:
VPB_FAB_SDT gửi 8149
Trong đó:
- Trường hợp Khách hàng hiện hữu giới thiệu người thân mở thẻ:

-



SDT là số điện thoại của Khách hàng được giới thiệu mở thẻ.



Khách hàng hiện hữu phải sử dụng số điện thoại nhận được tin nhắn từ VPBank để
nhắn tin.

Trường hợp 2 người thân cùng đăng kí mở thẻ: một trong 2 Khách hàng sẽ nhắn tin số điện
thoại của Khách hàng còn lại cho VPBank theo cú pháp trên

7. Tuân thủ quy định của Ngân hàng nhà nước: Khối KHCN chịu trách nhiệm đảm bảo việc tặng
giải thưởng cho KH theo Thể lệ này phải đảm bảo tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước.
8. Một số quy định khác:
- VPBank được phép sử dụng hình ảnh, tư liệu và các thông tin liên quan đến người trúng thưởng

cho mục đích quảng cáo, khuyến mại của VPBank và trên các phương tiện thông tin đại chúng mà
không phải trả bất cứ chi phí nào thêm cho người nhận thưởng
- VPBank sẽ căn cứ vào thông tin ngày thẻ được mở trên hệ thống để xác định thời gian khách
hàng mở thẻ thành công theo quy định.
- VPBank được phép sử dụng hình ảnh, tư liệu và các thông tin liên quan đến người trúng thưởng
cho mục đích quảng cáo, khuyến mại của VPBank và trên các phương tiện thông tin đại chúng mà
không phải trả bất cứ chi phí nào thêm cho người nhận thưởng
- Khách hàng có thể kiểm tra giao dịch đã được ghi nhận vào tài khoản thẻ tín dụng của mình thông
qua Ngân Hàng Trực Tuyến hoặc gọi Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng 247. VPBank sẽ căn cứ vào
thông tin ngày giao dịch, ngày hệ thống được lưu trữ trên hệ thống VPBank để xác định giao dịch
chi tiêu hợp lệ.
- Bất cứ giao dịch nào mà VPBank nghi vấn là giao dịch không hợp lệ dựa trên thông tin về thời
gian, nơi thực hiện giao dịch hoặc các yếu tố khác sẽ bị trừ ra khỏi tổng giao dịch chi tiêu được
hưởng ưu đãi. VPBank có quyền yêu cầu Chủ Thẻ cung cấp hóa đơn tài chính, hóa đơn giao dịch
thanh toán bằng thẻ Tín dụng, để bảo đảm rằng các giao dịch của khách hàng là hợp lệ theo
Điều khoản và Điều kiện của Bản Chấp Thuận Sử Dụng Thẻ Tín Dụng và bản Điều Khoản và Điều
Kiện này.
- Các giao dịch bị hủy, có tranh chấp hoặc được hoàn lại sẽ bị trừ ra khỏi tổng giao dịch chi tiêu
được hưởng ưu đãi.
- Sau khi Chủ Thẻ đủ điều kiện và nhận được ưu đãi, nếu các giao dịch hợp lệ để tham gia ưu đãi bị
trả lại hoặc bị hủy, VPBank có quyền trừ giá trị của ưu đãi vào tài khoản Thẻ Tín Dụng VPBank
của Chủ Thẻ Chính mà không cần thông báo đến Chủ Thẻ. Giao dịch sẽ được thể hiện trên bảng
sao kê kì kế tiếp tính từ ngày hủy giao dịch.
- VPBank sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc Chủ Thẻ không nhận được thông báo do thay đổi
địa chỉ liên hệ, email hay số điện thoại mà chưa cập nhật cho VPBank, hay việc thư Thông Báo bị
thất lạc, hư hỏng hoặc mất cắp trong quá trình gửi.
- Khách hàng sẽ mất quyền hưởng ưu đãi chương trình nếu khách hàng từ chối nhận ưu đãi, hoặc
khi Thẻ đã hoặc đang bị hủy, đóng, mất trước hoặc trong khoảng thời gian trao giải của chương
trình.
- Thẻ chậm trả phí, các khoản dư nợ và thanh toán tối thiểu trong tất cả các chu kỳ sao kê của
mình trước thời gian hoàn tiền cũng sẽ mất quyền nhận ưu đãi.
- Khách hàng phải chịu mọi chi phí phát sinh (nếu có) liên quan đến việc nhận quà tặng từ Chương
Trình bao gồm không giới hạn khoản thuế thu nhập cá nhân (nếu có).
- VPBank có quyền từ chối trao giải nếu các thông tin mà Khách hàng cung cấp không đúng sự
thật. Mọi quyết định của VPBank liên quan đến các chương trình khuyến mãi, bao gồm kết quả
Khách hàng nhận Ưu đãi trong suốt Chương Trình này là cuối cùng, chính thức.
- Bản Điều Khoản và Điều Kiện của Chương Trình này có thể thay đổi tại từng thời điểm theo toàn
quyền quyết định của VPBank sau khi đã thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp
luật.
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STT

Thương hiệu

Khu vực

Địa chỉ

Tầng 1 tòa tháp Syrena, 51 Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội
1

Zpizza

Tòa nhà IPH, 239 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
159 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội

2

Số 3 Thái Phiên, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Botanica

116/D4 Giảng Võ, Ba Đình, HN

Grill6

106 Hào Nam mới, Đống Đa, HN

Menu set combo

1, Hàu nướng mỡ hành
2, Khoai tây chiên
3, Cánh gà nướng sốt BBQ
4, Salad mix green
5, Mì Ý bò băm
6, Pizza size L tự chọn
1, Australia Ribeye PS Thăn ngoại Bò Úc
2, Caramel banana and crumble
3, Creamy Pumpkin Soup
4, Wine

98 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội
15 Nguyễn Du, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Hà Nội
Pepperonis

13 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
123K1 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
37 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội
114B2 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội
14 Trần Phú, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

3

23L Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tầng 4, Lô 402 Vincom Center, Long Biên, Hà Nội
Alfresco

Time City Mega Mall, B1 - R9, Shop số 6, 458 Minh Khai,
Hai Bà Trưng, hà Nội
A37 Hoàng Ngân, Cầu Giấy, Hà Nội
Cửa chính TTTM The Garden, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
Toà nhà D5 C, 106 Trần Thái Tông, Cầu Giấy

(ÁP DỤNG CHO 4 NGƯỜI)
1, PYGMY RIBS – SƯỜN NƯỚNG SỐT BBQ
2, GREEN SALAD – SALAD VƯỜN
3, AUSSIE CHEF STEAK – BÒ ÚC NƯỚNG
4, PIZZA SIZE L (# 1 - # 6) – PIZZA CỠ L CHỌN TỪ #1 ĐẾN #6

Royal City, lot B2 R6 – 29A, 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân,
Hà Nội
108 K1 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
19 Nhà Thờ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
62 Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội
Vincom 54 Nguyễn Chí Thanh, L5, 16+17, Đống Đa, Hà Nội
30 Trường Sơn, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
27 Đông Du, Quận !, TP Hồ Chí Minh
19-21 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
16 Nguyễn Thị Nghĩa, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
D1-23, Mỹ Toàn 3, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP Hồ Chí Minh
89 Xuân Thủy, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
111 Cộng Hòa, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
176 Sư Vạn Hạnh, Quận 5, TP Hồ Chí Minh
199 Phan Xích Long, Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
TP Hồ
Chí Minh
4

Lion City

5

Nossa
Steakhouse

Mplaza (Kumho Link cũ) – 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé,
Quận 1, TP Hồ Chí Minh
32 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
41 – 47 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hò Chí
Minh
45 Lê Anh Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí
Minh

36 Phạm Hồng Thái, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí
MInh

1, Cháo ếch Singapore truyền thống
2, Cá đuối nướng ớt đặc biệt
3, Bốn loại rau xào xả ớt đặc biệt

1, Greecaa salad
2, Grilled tenderloin - Thăn nội Úc nướng dùng kèm rau củ hỗn hợp áp
chảo
3, Mixed dessert (bánh tiramisu, pana cotta, cream brulee)

6

Vietheritage

48A Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Menu 1
1, Gỏi tôm rong nho
2, Đậu hủ Mã Lai hấp sò điệp
3, Giò heo muối chiên + kim chi
4, Gà nướng nồi đất + bánh bao
5, Lẩu nấm hải sản
6, Thạch thanh long yaourt

Menu 2
1, Gỏi cà tím
tempura hải sản
2, Chả giò cua
3, Tôm sú hấp trái
dừa
4, Mực tempura
5, Lẩu bắp bò
6, Bánh Flan

Áp dụng cho 4 người:
Menu 1:
1, Tobico salad
2, Gyu katsu
3, Lẩu shabu shabu bò
4, Nigiri cá hồi
5, Sushi califonia
6, ysaitempura
(rau củ quả)
7, Futomaki
8, Tráng miệng

Áp dụng cho 4 người
Menu 2:
1, salad thịt cua đỏ
2, Gyu Katsu
3, Cá ba sa chiên
tempura
4, Nigiri vỏ đậu
nướng
5, Sushi cá hồi trứng
cua đỏ
6, Sushi tôm
tempura
7, Sudubu thịt bò
8, Mỳ udon thịt bò
9, 2 bát cơm trắng
10, dưa tráng miệng

Áp dụng cho 4 người:
Menu 1:
1, Ba chỉ bò mỹ sốt terry
2, Má đùi gà
3, Bạch tuộc sốt cay
4, Dải thịt heo

Áp dụng cho 4 người :
Menu 2:
1, Bạch tuộc sốt cay
2, Ba chỉ bò mỹ sốt
tery
3, Thịt lợn bản to sôt

Maneki Đồng Khởi, B3 Vincom Center, 72 Lê Thánh Tông,
Quận 1, Hồ Chí Minh
Maneki Phạm Ngọc Thạch, Tầng 5, TTTM Vincom Phạm
Ngọc Thạch, Hà Nội
Maneki IPH, Tầng 1, TTTM Indochina Plaza Hà Nội, 241
Xuân Thủy, Hà Nội
7

Maneki

Hà Nội

Maneki The Garden, Tầng G, TTTM The Garden, Mễ Trì, Hà
Nội
Maneki Lotte Tây Sơn, Tầng 1, Số 229 Tây Sơn, Hà Nội

Đồng Nai

8

Kanpai

Hà Nội

Maneki Biên Hòa, Tầng 5, Vincom Biên Hòa, Đồng Nai

Kanpai The Garden, Tầng G, TTTM The Garden, Mễ Trì, Hà
Nội

5, Zensai
6, Lẩu shabu bò
7, Thịt bò ăn kèm lẩu
TP Hồ
Chí Minh

Kanpai Phan Đình Giót, 34 Phan Đình Giót, Quân Tân Bình,
Hồ Chí Minh

cay
4, Má đùi gà nướng
muối nhật
5, Mực trứng nướng
muối
6, Lẩu shabu bò
7, Zensai
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