THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH
“CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI MUA SẮM ONLINE THỨ HAI HẰNG TUẦN CHO CHỦ
THẺ TÍN DỤNG VPBANK TẠI VIETNAM AIRLINES”
1.

Tên chương trình: “Chương trình ưu đãi Mua sắm Online – Thứ Hai hằng tuần tại
Vietnam Airlines” cho chủ thẻ tín dụng VPBank MasterCard (sau đây gọi là
“Chương trình”).

2. Đối tượng Khách hàng áp dụng:
a) Khách hàng sử dụng các sản phẩm thẻ tín dụng sau do VPBank phát hành gồm: Thẻ tín
dụng Quốc tế Number 1, Thẻ tín dụng quốc tế VPBank MC2 MasterCard, thẻ tín dụng
quốc tế VPBank Lady MasterCard, thẻ tín dụng quốc tế VPBank Step Up MasterCard,
thẻ tín dụng quốc tế VPBank Platinum Mastercard, thẻ tín dụng quốc tế VPBank đồng
thương hiệu Vietnam Airlines MasterCard, Thẻ tín dụng quốc tế VPBank Platinum
Priority MasterCard, thẻ tín dụng quốc tế VPbank đồng thương hiệu Vietnam Airlines
Priority MasterCard, Thẻ tín dụng Đồng thương hiệu Mobifone. (sau đây gọi là “Thẻ”).
b) Chương trình này áp dụng cho tất cả chủ thẻ tín dụng VPBank (bao gồm thẻ chính
và thẻ phụ).
3. Thời gian triển khai chương trình:
Từ 15/05/2018 đến 31/12/2018
4. Nội dung của Chương trình ưu đãi:
Trong thời gian diễn ra chương trình, Chủ thẻ Tín dụng VPBank (được nêu tại mục số
2) sẽ được ưu đãi tại VietNam Airlines khi đặt vé online tại https://www.vietnamairlines.com/
hoặc ứng dụng trên điện thoại di động với nội dung ưu đãi như sau:

Chương trình

Mã nhập

Giảm 15% giá tất cả các PR15VPB118
hành trình nội địa do
Vietnam Airlines trực tiếp
khai thác (Trừ các giá
thương gia và hạng đặt chỗ
A, G, E, P của giá Phổ thông
tiết kiệm)

Thời gian
mua vé

Các ngày thứ 2
hàng tuần trong
thời gian từ
15/0531/12/2018.

Thời gian bay

Hạn mức
sử dụng
mã giảm
giá

Từ 21/05/2018 2.000 lượt
đến 24/05/2018; sử dụng
Từ 13/08/2018
đến 29/08/2018;
Từ 05/09/2018
đến 26/12/2018.

Giảm 15%
giá tất cả
các hành
trình (Trừ
các
giá
thương gia
và hạng đặt
chỗ A, G, E,
P của giá
Phổ thông
tiết kiệm)

Từ Việt Nam PR15VPB218
đi Đông Nam
Á (Thái Lan,
Singapore,
Malaysia,
Indonesia,
Myanmar,
Lào,
Cambodia)

Các ngày thứ 2
hàng tuần trong
thời gian từ
15/0531/12/2018.

Từ 21/05/2018 200 lượt
đến 24/05/2018; sử dụng

Từ Việt Nam PR15VPB318
đi Đông Bắc
Á (Nhật Bản,
Hàn
Quốc,
Trung Quốc,
Hồng Kông,
Đài Loan)

Các ngày thứ 2
hàng tuần trong
thời gian từ
15/0531/12/2018.

Từ 24/05/2018 200 lượt
đến 30/06/2018; sử dụng

Từ Việt Nam PR15VPB418
đi Châu Âu
(Anh, Pháp,
Đức, Nga)

Các ngày thứ 2
hàng tuần trong
thời gian từ
15/0531/12/2018.

Từ 24/05/2018 200 lượt
đến 22/06/2018; sử dụng

Các ngày thứ 2
hàng tuần trong
thời gian từ
15/0531/12/2018.

Từ 24/05/2018

Từ Việt Nam PR15VPB518
đi Úc

Từ 16/08/2018
đến 30/08/2018;
Từ 05/09/2018
đến 24/11/2018.

Từ 24/08/2018
đến 27/08/2018;
Từ 12/10/2018
đến 22/12/2018.

Từ 16/09/2018
đến 19/10/2018;
Từ 10/12/2018
đến 11/12/2018.
Đến 28/06/2018;

200 lượt
sử dụng

Từ 01/08/2018
Đến 14/09/2018;
Từ 21/10/2018
đến 30/11/2018;
Từ 08/12/2018
đến 15/12/2018.

- VPBank hoàn thêm 10% tối đa 150.000 đồng cho các khách hàng sử dụng các chương trình trên

Các quy định khác
-

VPBank có quyền sử dụng tên và hình ảnh của KH nhằm mục đích quảng cáo và thông
báo rộng rãi với công chúng mà không phải chi trả bất kỳ chi phí nào.

-

Các thủ tục phát hành thẻ, biểu phí, điều khoản và điều kiện tiêu chuẩn của Thẻ vẫn
được áp dụng đối với các KH tham gia Chương trình khuyến mại này theo quy định hiện
hành của VPBank.

-

Giao dịch hợp lệ được xác định theo ngày ghi nhận thành công vào hệ thống VPBank.

-

Mọi quyết định của VPBank liên quan đến các Chương trình khuyến mại này là cuối
cùng, chính thức và không phải thông báo.

-

Trong phạm vi pháp luật cho phép, VPBank có toàn quyền chấm dứt, sửa đổi Chương
trình khuyến mại sau khi thông báo trước 03 (ba) ngày tại các Đơn vị kinh doanh của
VPBank trên toàn Hệ thống và/hoặc trên trang web chính thức của VPBank. VPBank sẽ
không chịu bất kỳ trách nhiệm cho bất kỳ khiếu nại, tổn thất, thiệt hại, chi phí mà bất
kỳ cá nhân nào gây ra dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến các Chương trình khuyến
mại này.

