THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI
“TẪN HƯỞNG MÙA HÈ CÙNG THẺ TÍN DỤNG VPBANK”
1. Đối tượng khuyến mại: dành cho Chủ thẻ tín dụng chính VPBank Step Up MasterCard,
Thẻ đồng thương hiệu Vietnam Airlines – VPbank Platinum MasterCard, VPBank
Platinum MasterCard.
Không dành cho KH ưu tiên
2. Thời gian Khuyến mại: từ 14/5 đến hết ngày 15/09/ 1 ho c cho đến hi hết uà t ng
của chương tr nh t y thu c đi u iện nào đến trư c
3. Sản phẩm Khuyến mại: Thẻ tín dụng VPBan Step Up MasterCard, Thẻ đồng thương
hiệu Vietnam Airlines – VPbank Platinum MasterCard, VPBank Platinum MasterCard.
4. Nội dung Chương trình Khuyến mại: bao gồm chi tiết như sau:
Khách hàng thỏa mãn tất cả các đi u kiện của Khách hàng Hợp lệ được nêu tại Đi u 5
dư i đây sẽ được nhận uà theo từng sản phẩm như sau:
Sản phẩm
Quà t ng
Số lượng uà
Số lượng uà t ng tối đa
t ng tối đa
chương tr nh
hàng tháng
Thẻ tín dụng
Vali du lịch
450
1.300
Vietnam Airlines –
VPbank Platinum
MasterCard
VPBank Platinum
Vali du lịch
500
1.500
MasterCard
VPBank Step Up
MasterCard

Loa Bluetooth

1.200

3.600

5. Khách hàng Hợp lệ: Khách hàng cá nhân phải đáp ứng tất cả các đi u iện sau:
5.1 Thẻ tín dụng VPban Step Up và Platinum
- Khách hàng m m i và ích hoạt thành công thẻ chính thẻ tín dụng VPBank Step Up
MasterCard, VPBank Platinum MasterCard ua các website chính thức của chương
tr nh trong thời gian huyến mãi và được VPBank chấp thuận cấp thẻ;
- Khách hàng hông phải là chủ thẻ chính của bất ỳ thẻ VPBank Step Up MasterCard,
VPBank Platinum MasterCard tại thời điểm bắt đầu Chương tr nh;
- Khách hàng hông c thẻ đ ng trong suốt thời gian di n ra chương tr nh
- Đối v i Khách hàng m thẻ tín dụng VPBan Step Up MasterCard và VPBan
Platinum MasterCard phải c
iao dịch thanh toán hàng h a dịch vụ trong v ng
ngày ể từ ngày hách hàng nhận được tin nhắn thông báo đã phát hành thẻ thành
công.

-

-

5.2 Thẻ tín dụng Vietnam Airlines - VPBank Platinum:
Khách hàng đăng ý thành công m thẻ trư c thời điểm hồ sơ m thẻ lên hệ thống
phê duyệt trên website chính thức của chương tr nh:
http://uudaicanhan.vpbank.com.vn/the-gioi-trai-nghiem;
http://uudaicanhan.vpbank.com.vn/25-nam-vpbank-the-tin-dung
Thời gian đăng ý sử dụng thẻ hợp lệ tính từ thời điểm thông tin của chương tr nh
được đăng tải trên fanpage của ngân hàng
Khách hàng hông phải là chủ thẻ chính của bất ỳ thẻ VietnamAirlines - VPBank
Platinum MasterCard tại thời điểm bắt đầu Chương tr nh;
Khách hàng hông c thẻ đ ng trong suốt thời gian di n ra chương tr nh
Khách hàng c phát sinh tổng giao dịch hợp lệ tối thiểu 1 triệu trong v ng
ngày ể
từ ngày m thẻ.
Không áp dụng cho hách hàng đăng ý m thẻ trên các website chính thức của
chương tr nh được nêu trên trong ngày 19, , 1/ / 1 .

-

5. Đi u iện chung:
iao dịch hợp lệ là giao dịch thanh toán cho các dịch vụ và mua sắm được ghi nhận
thành công v hệ thống VPBan trư c ngày 20/10/ 1 , hông áp dụng đối v i giao
dịch rút ti n m t và các hoản lãi suất, phí thẻ.
Không áp dụng đồng thời v i các ưu đãi hác của VPBan .
Không áp dụng cho Khách hàng là cán b nhân viên VPBan .
Không áp dụng cho Khách hàng được mi n phí thường niên theo các chính sách và
chương tr nh huyến mãi hác của VPBan

6. Quà tặng:
- Mỗi Khách hàng Hợp lệ chỉ được nhận tối đa m t uà t ng tương ứng cho từng sản
phẩm từ chương tr nh
- Khách hàng Hợp lệ được nhận Quà t ng cho đến hi số lượng uà t ng được phát
hết.
7. Thời gian nhận khuyến mại: VPBan thực hiện trao giải thư ng cho KH hông mu n
hơn 6 ngày ể từ hi ết thúc chương tr nh.VPBan sẽ hông giải uyết các hiếu nại
sau hoảng thời gian 6 ngày n i trên và/ho c sau hi hách hàng đã nhận uà t ng
8. Cách thức nhận khuyến mại: iải thư ng sẽ được gửi trực tiếp đến cho KH thông ua
đường bưu điện theo địa chỉ KH đã đăng ý tại VPBan .
9. Trách nhiệm thông báo:
- Danh sách KH thỏa đi u iện hư ng ưu đãi của chương tr nh sẽ được thông báo
trên trang web của VPBan ho c được thông báo trực tiếp đến KH bằng cách gửi
tin nhắn, ho c email ho c gọi điện thoại theo thông tin mà KH đã đăng ý v i ngân
hàng. VPBan hông chịu trách nhiệm trong trường hợp hông liên lạc được v i
KH trúng thư ng theo các thông tin KH đăng ý. Trong trường hợp KH c các thắc
mắc/ hiếu nại v uy tr nh ho c ết uả của chương tr nh ưu đãi, hách hàng phải
liên hệ VPBan trong v ng 5 ngày làm việc ể từ ngày thông báo.
- Đầu mối giải đáp các thắc mắc liên uan t i chương tr nh: Hotline 1900 545415
10.
Khách hàng Hợp lệ sẽ mất uy n hư ng ưu đãi nếu từ chối nhận uà ho c hi Thẻ
đã ho c đang bị hủy, đ ng, mất trư c ho c trong thời gian chương tr nh huyến mãi
11.
VPBank hông phải nhà cung cấp uà t ng. Các sản phẩm/dịch vụ này được cung
cấp b i các nhà cung cấp tương ứng theo đi u iện và đi u hoản do nhà cung cấp đ
uy định, và VPBank hông chịu trách nhiệm dư i h nh thức nào liên uan t i các sản
phẩm và dịch vụ đ . Các sản phẩm và dịch vụ đ hông được VPBank chứng nhận và d
trong bất cứ hoàn cảnh nào việc đưa bất ỳ sản phẩm ho c dịch vụ nào vào chương tr nh
huyến mãi này c ng sẽ hông được hiểu là VPBank xác nhận ho c gi i thiệu sản phẩm
ho c dịch vụ đ . Khách hàng Hợp lệ sẽ bị ràng bu c b i các Đi u iện và Đi u hoản
của nhà cung cấp uà t ng và hàng h a/dịch vụ c liên uan. Trong trường hợp c thắc
mắc hay hiếu nại liên uan đến các hàng h a và dịch vụ này, Khách hàng Hợp lệ vui
l ng liên hệ trực tiếp nhà cung cấp.
12.
VPBank c toàn uy n từ chối trao uà t ng cho bất ỳ Khách hàng nào mà VPBank
cho là cung cấp thông tin hông hợp lệ, hông rõ ràng, hông đầy đủ ho c vi phạm bất ỳ
Đi u hoản và Đi u iện nào của Chương tr nh.
13.
VPBank c thể liên lạc v i Khách hàng ua số điện thoại/email đã đăng ý v i
VPBank để xác minh m t số thông tin và yêu cầu bổ sung giấy tờ nếu cần thiết.
14.
Khi VPBank cho là cần thiết, VPBank sẽ c toàn uy n thay đổi uà t ng tương ứng
v i từng sản phẩm bằng sản phẩm huyến mại hác c giá trị tương đương, nhưng

hông vượt uá giá trị được đ cập trong Đi u 4 của các Đi u Khoản và Đi u Kiện trong
bất ỳ trường hợp nào.
15.
Ngoài những đi u hoản được uy định rõ ràng trong đây, VPBank hông c thêm
bất ỳ cam ết hay đảm bảo nào, d là rõ ràng hay ngầm hiểu, v chất lượng và sự ph
hợp của bất ỳ uà t ng ho c bất ỳ uà t ng nào. VPBank hông chịu bất ỳ trách
nhiệm nào trong trường hợp uà t ng hông được uy đổi thành công theo Chương
tr nh.
16.
VPBank, những công ty liên ết của VPBank, giám đốc, nhân viên và người đại diện
tương ứng của VPBank và những công ty liên ết này sẽ hông chịu trách nhiệm cho bất
ỳ mất mát, thiệt hại nào (bao gồm nhưng hông gi i hạn những mất mát gián tiếp và
phái sinh) ho c bất ỳ tai nạn cá nhân nào xảy ra từ việc tham gia vào Chương tr nh ho c
do việc tiếp nhận ho c sử dụng uà t ng, Quà t ng ho c bất ỳ uà t ng ho c dịch vụ
nào, ngoại trừ những trách nhiệm được luật pháp uy định.
17.
V i việc chấp nhận hay tiếp nhận uà t ng, Khách hàng hay người nhận uà đồng ý
đảm bảo và sẽ giữ cho VPBank, những công ty liên ết của VPBank, giám đốc, nhân viên
và người đại diện của VPBank và những công ty liên ết này hông bị thiệt hại b i những
hiếu iện, hành đ ng, h i iện, xét xử, thiệt hại, tổn thất, chi phí phát sinh hay trách
nhiệm nào dành cho VPBank, những công ty liên ết của VPBank, và giám đốc, nhân
viên và người đại diện của VPBank và những công ty liên ết này do c liên uan đến
việc tham gia vào Chương tr nh ho c tiếp nhận ho c sử dụng Quà t ng.
18.
Trong trường hợp c tranh chấp, uyết định của VPBank là uyết định cuối c ng.
Bằng việc tham gia Chương tr nh Khuyến mại này, Khách Hàng m c định chấp thuận tất
cả các Đi u hoản và Đi u Kiện của Chương tr nh Khuyến mại được liệt ê trên .
19.

Một số quy định khác:
- VPBan được phép sử dụng h nh ảnh, tư liệu và các thông tin liên uan đến người
trúng thư ng cho mục đích uảng cáo, huyến mãi của VPBan và trên các phương
tiện thông tin đại chúng mà hông phải trả bất cứ chi phí nào thêm cho người nhận
thư ng.
- VPBank sẽ căn cứ vào thông tin ngày thẻ được m trên hệ thống để xác định thời
gian KH m thẻ thành công theo uy định.
- VPBank sẽ hông chịu trách nhiệm đối v i việc Chủ thẻ hông nhận được thông báo
do thay đổi địa chỉ liên hệ, email hay số điện thoại mà chưa cập nhật do VPBank,
hay việc thư Thông báo bị thất lạc, hưu hỏng ho c mất cắp trong uá tr nh gửi.
- KH sẽ mất quy n hư ng ưu đãi chương tr nh nếu KH từ chối nhận ưu đãi, ho c khi
Thẻ đã ho c đang bị hủy, đ ng, mất trư c ho c trong khoảng thời gian trao gải của
chương tr nh.
- Thẻ chậm trả phí, các hoản dư nợ và thanh toán tối thiểu trong tất cả các chu ỳ
sao ê của m nh trư c thời gian hoàn ti n c ng sẽ mất quy n nhận ưu đãi.
- KH phải chịu mọi chi phí phát sinh (nếu c ) liên uan đến việc nhận uà t ng từ
Chương tr nh bao gồm hông gi i hạn khoản thuế thu nhập cá nhân (nếu c ).
- Khách hàng phải kiểm tra uà t ng khi giao nhận, VPBan hông chịu trách nhiệm
nếu uà t ng bị hư hỏng sau hi đã giao nhận v i Khách hàng.
- Mọi quyết định của VPBan liên uan đến các chương tr nh huyến mãi, bao gồm
kết quả KH nhận Ưu đãi trong suốt Chương tr nh này c thể thay đổi tại từng thời
điểm theo toàn uy n quyết định của VPBan sau hi đã thực hiện các thủ tục cần
thiết theo uy định của pháp luật.

