]THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH

“CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI CHO CHỦ THẺ VPBANK
TRONG LĨNH VỰC THỜI TRANG”

1. Tên chương trình: “Chương trình ưu đãi cho chủ thẻ VPBank trong lĩnh vực Thời trang”
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 cá nhân 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
+ Thẻ tín dụng Quốc tế VPBank Diamond World
+ Thẻ tín dụng VPBank Diamond World Lady.
(sau đây gọi là “Thẻ”).
Và các thẻ tín dụng cá nhân khác được triển khai trong thời gian diễn ra chương trình
(nếu có)
ĐẦU BIN THẺ TÍN DỤNG
CLASSIC
(520399)

TITANIUM
(523975)

MC2

MC2 OLD

MC2 NEW

Bin 8 số
52039930

52039930

MC2 MOBIFONE (NUMBER 1)

52039967

LADY

LADY

52397568

STEPUP

STEPUP

52397579

MOBIFONE
TITANIUM

MC MOBIFONE TITANIUM

52397599

PLATINUM

52439430

VNA PLATINUM

52439466

PRESTIGE

524394

MC MOBIFONE PLATINUM

52439499

PRORITY PLATINUM

52439468

PRIORITY VNA PLATINUM

52439469

MOBIFONE
CLASSIC

PLATINUM
PLATINUM
(524394)
PRIORITY
PLATINUM

MC MOBIFONE CLASSIC

52039999

DIAMOND
WORLD
(518966)

DIAMOND WORLD

51896601

DIAMOND WORLD LADY

51896602

b) Chương trình này áp dụng cho tất cả chủ thẻ tín dụng VPBank liệt kê tại phần 2a/
(bao gồm thẻ chính và thẻ phụ).
3. Thời gian triển khai chương trình:
Từ 05/11/2018 tới hết 05/01/2019
4. Nội dung của Chương trình ưu đãi

4.1 Chủ thẻ tín dụng VPBank VPLady và StepUp:
- Trong thời gian diễn ra chương trình, mỗi khách hàng (căn cứ trên hợp đồng phát
hành thẻ) được hoàn tiền 10% cho chi tiêu tại mảng thời trang (tính tăng của sản
phẩm hiện tại là 0,3% cho chi tiêu tại mảng Thời trang) với điều kiện: Khách hàng
cần chi tiêu từ 1.000.000 đồng trở lên tại mảng Thời trang trong mỗi kỳ sao kê để
được hưởng ưu đãi trong thời gian diễn ra chương trình.
- Số tiền hoàn trên mỗi hợp đồng tối đa vẫn là 600.000 vnd/kỳ sao kê cho tất cả phần
hoàn tiền của kỳ sao kê đó bao gồm phần tiền hoàn thêm cho chương trình này.
- Khách hàng khi tham gia chương trình vẫn được hưởng những ưu đãi thuộc tính
năng hiện tại của Thẻ tín dụng VPBank VPLady hoặc StepUp. Tổng số tiền hoàn
lại theo chương trình này và số tiền hoàn lại theo tính năng sản phẩm tối đa 600.000
vnd/ kỳ sao kê. Số tiền hoàn trong mỗi kỳ sao kê được ưu tiên theo tính năng trước,
kế đến mới là mức hoàn 10% cho các giao dịch tại mảng thời trang.
- Khách hàng phải đăng ký tham gia chương trình bằng cách soạn tin nhắn: VPB FS
gửi đến 8149 bằng số điện thoại đăng ký phát hành thẻ tín dụng VPBank hoặc gọi
lên tổng đài 1900545415 để đăng ký tham gia chương trình. Số tiền hoàn 10% theo
chương trình này được áp dụng tính từ thời điểm Khách hàng đăng ký.
- Thời gian hoàn tiền: 6 tuần tính từ ngày sao kê của giao dịch
- Chỉ xét hoàn tiền theo mỗi kỳ sao kê, giao dịch thuộc kỳ nào sẽ hoàn kỳ đó, trường
hợp kỳ đó đã được hưởng mức hoàn tối đa 600.000 vnd thì giao dịch trong kỳ đó sẽ
không được hoàn trong kỳ sao kê tiếp theo.
- Giao dịch phải được khi nhận vào hệ thống VPBank không quá 10 ngày sau khi kết
thúc chương trình.
- Các giao dịch xếp loại giao dịch Thời trang phụ thuộc vào mã ngành theo quy định
của MasterCard do đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT- nơi Quý khách thực hiện giao
dịch) đăng ký và ghi nhận trên hệ thống của VPBank.
4.2 Chủ thẻ tín dụng Thẻ VP No1, Thẻ MC2, Thẻ Mobifone classic và Mobifone Titanium,
Thẻ Platinum, Thẻ Platinum Priority, Thẻ Mobifone Platinum, Thẻ Prestige, Thẻ
World
- Trong thời gian diễn ra chương trình, tất cả giao dịch chi tiêu tại mảng thời trang sẽ
được nhân 10 điểm thưởng
- Số điểm thưởng thêm tối đa/ tháng/ Thẻ tùy theo loại thẻ như sau:
Thẻ tín dụng
Số điểm cộng thêm tối đa/
tháng/ Thẻ
Thẻ VP No1, Thẻ MC2, Thẻ Mobifone classic và 200.000
Mobifone Titanium

Thẻ Platinum, Thẻ Platinum Priority, Thẻ 500.000
Mobifone Platinum, Thẻ Prestige, Thẻ World
Điểm thưởng tích được từ thẻ phụ sẽ quy về tính chung với thẻ chính.
Điểm thưởng thêm từ chương trình này dựa vào cơ chế điểm thưởng cơ bản cho các
giao dịch, không thưởng thêm cho điểm cộng trên các giao dịch cuối tuần, ngày sinh
nhật, hoặc nước ngoài.
Đối với thẻ Platinum , không áp dụng nhân điểm thưởng thuộc chương trình này cho
tính năng tặng 55.000 điểm nếu KH có 8 lần giao dịch trong 1 kỳ sao kê, và không áp
dụng nhân điểm thưởng thuộc chương trình này cho điểm thưởng cộng thêm từ tính
năng nhân 2 điểm thưởng cho các giao dịch tại mảng ăn uống, du lịch, làm đẹp, và siêu
thị.
Đối với thẻ MC2, không áp dụng nhân điểm thưởng thuộc chương trình này cho điểm
thưởng cộng thêm từ tính năng nhân 2 điểm thưởng cho các giao dịch tại mảng siêu thị.
Điểm thưởng được tích ưu tiên giao dịch nào xảy ra trước thì được tích điểm trước cho
đến khi hết quỹ tổng điểm 302 Triệu điểm dành cho cả chương trình.
Điểm thưởng từ chương trình này được tự động quy đổi thành tiền mặt theo tỷ lệ 1 điểm
icash= 1 vnd và sẽ được ghi có vào thẻ tín dụng chính của Khách hàng thỏa điều kiện
trong vòng 6 tuần sau khi kết thúc chương trình.
Điểm thưởng từ tính năng của thẻ tín dụng vẫn sẽ được cộng vào tài khoản icash của
KH và KH tiếp tục tích điểm như bình thường.
Giao dịch phải được ghi nhận vào hệ thống VPBank không quá 10 ngày sau khi kết
thúc chương trình.
Khách hàng phải đăng ký tham gia chương trình bằng cách soạn tin nhắn: VPB FS gửi
đến 8149 bằng số điện thoại đăng ký phát hành thẻ tín dụng VPBank hoặc gọi lên tổng
đài 1900545415 để đăng ký tham gia chương trình. Điểm thưởng nhân 10 sẽ được tính
cho giao dịch thỏa điều kiện sau thời điểm đăng ký.
Khách hàng khi tham gia chương trình vẫn được hưởng những ưu đãi thuộc tính năng
hiện tại của Thẻ tín dụng VPBank đó (Tích điểm đổi quà).
Các giao dịch xếp loại giao dịch Thời trang phụ thuộc vào mã ngành theo quy định của
MasterCard do đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT- nơi KH thực hiện giao dịch) đăng ký
và ghi nhận trên hệ thống của VPBank.

-

-

-

5. Điều khoản và điều kiện của Chương trình:
-

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 giao dịch và được ghi nhận thành công vào
hệ thống VPBank.nằm trong thời gian của chương trình

Trong phạm vi pháp luật cho phép, VPBank có toàn quyền chấm dứt, sửa đổi Chương
trình khuyến mại sau khi thông báo trước 07 (bảy) 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.

- Ưu đãi cho Khách hàng nêu trên có thể được thay đổi, điều chỉnh và các điều chỉnh,
thay đổi này phải được thông báo công khai trên website của VPBank trước khi áp
dụng 3 ngày.
-

Trong mọi trường hợp, quyết định của VPBank là cuối cùng và không thể thay đổi.

-

Mọi thắc mắc về chương trình khách hàng vui lòng gọi điện tới tổng đài CSKH của
VPBank 1900-545415.

