
 

NỘI DUNG VÀ THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH 

“CẤT CÁNH DỄ DÀNG CÙNG VIETNAM AIRLINE 2016 ” 

1. Tên chương trình: Cất cánh dễ dàng cùng Vietnam Airline 

2. Đối tượng áp dụng: Khách hàng cá nhân là Chủ thẻ ghi nợ nội địa (Thẻ chính và Thẻ 

phụ) do VPBank phát hành, bao gồm: Thẻ ghi nợ Autolink; Thẻ VPSuper (Trong Thể lệ 

này gọi chung là “Thẻ ghi nợ nội địa”) thực hiện giao dịch thanh toán vé máy bay trực 

tuyến qua website www.vietnamairlines.com trong thời gian triển khai chương trình. 

3. Phạm vi triển khai: Trên toàn hệ thống VPBank 

4. Nội dung chương trình:  

 a. Khuyến mại của VPBank:  

i. Thời gian triển khai: từ 18/05 đến 30/06/2016 

ii. Nội dung: 

Ưu đãi 1:  Hoàn tiền 5% (năm phần trăm) tổng giá trị thanh toán vé máy bay trực tuyến 

thành công qua trang web: www.vietnamairlines.com.  

Mức hoàn tiền này áp dụng cho khách hàng có doanh số giao dịch cao trên 

10,000,000VND (Mười triệu đồng) trong thời gian diễn ra chương trình. Giá trị hoàn tiền đối 

với một Khách hàng đạt đủ điều kiện không quá 1,500,000 VND, hoặc cho đến khi quỹ giải 

thưởng được trao hết, tùy điều kiện nào đến trước. 

Tổng quỹ giải thưởng là 30,000,000 VND (Ba mươi triệu đồng).  

Lưu ý:  

 Giao dịch thanh toán thành công được hiểu là khi khách hàng kết thúc giao dịch 

thanh toán và nhận được mã đặt chỗ từ Vietnam Airlines.    

 Tổng số tiền mua vé máy bay được xác định bằng tổng giá trị các vé (đã bao gồm 

thuế và các lệ phí kèm theo) được mua trong thời gian thực hiện Chương trình 

phải đạt từ 10,000,000 VND (Mười triệu đồng) trở lên. Tối đa 1,500,000 VND 

(Một triệu năm trăm ngàn đồng)/ Khách hàng/ Số thẻ. 

Ngân hàng sẽ trao thưởng cho khách hàng đến khi hết quỹ thưởng hoặc thời gian 

của chương trình kết thúc, tùy thuộc vào điều kiện nào đến trước. 

 Việc mua vé máy bay phải được mua bằng cùng 01 (một) thẻ ghi nợ nội địa trong 

thời gian thực hiện Chương trình. 

 Chủ thẻ thực hiện giao dịch là khách bay (Khách hàng thực hiện tối thiểu 01 
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chuyến bay bằng vé đã mua trong thời gian thực hiện Chương trình). 

 

Ưu đãi 2:  Tặng 200,000 VND (Hai trăm ngàn đồng) vào tài khoản cho khách hàng thực 

hiện giao dịch thanh toán mua vé máy bay trực tuyến tại website: www.vietnamairlines.com  

Áp dụng cho 50 (năm mươi) Khách hàng thực hiện giao dịch thanh toán thành công vé máy 

bay trực tuyến lần đầu tiên và sớm nhất bằng Thẻ ghi nợ nội địa.  

iii. Thời gian hoàn tiền:  Hoàn 01 (một lần), trong vòng 45 ngày kể từ khi kết thúc 

Chương trình khuyến mãi.  

iv. Điều kiện áp dụng:  

- Số tiền được hoàn khi kết thúc chương trình cho 50 khách hàng đầy tiên không quá 

1,500,000 VND (Một triệu năm trăm ngàn đồng) cho mỗi Khách hàng. 

o Doanh số mua vé của 1 khách hàng được tính trên số tiền vé được mua cùng 

một mã số thẻ ghi nợ nội địa mở tại ngân hàng VPBank, trong thời gian triển 

khai chương trình. 

o Số tiền được hoàn của 01 khách hàng được tính trên tổng giá trị các vé (đã bao 

gồm thuế và các lệ phí kèm theo) được mua trong thời gian triển khai quy định 

tại Điều 3 của Thể lệ này. 

o Những khách hàng mua vé sớm nhất được căn cứ vào giao dịch mua vé thành 

công đầu tiên của những khách hàng đó với VPBank trong thời gian triển khai 

chương trình. 

- Khách hàng thực hiện giao dịch là khách hàng bay (Khách hàng thực hiện tối thiểu 01 

chuyến bay bằng vé đã mua trong thời gian thực hiện Chương trình).  

 b. Khuyến mại sử dụng Mã khuyến mại (Promotion Code) do Vietnam Airlines 

và NAPAS thực hiện 

i. Thời gian triển khai: từ 09/05 đến 08/06/2016 

ii. Nội dung: 

Chiết khấu giá vé máy bay cho khách hàng của VPBank khi mua vé qua website: 

www.vietnamairlines.com  bằng Mã khuyến mại (sẽ được VPBank thông báo trên 

website/email…) trên các đường bay cụ thể như sau:  

- Chiết khấu 20% (Hai mươi phần trăm) giá vé cho các chặng bay quốc tế từ Việt Nam 

đi Đông Nam Á, Đông Bắc Á bao gồm: Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia, 

Lào, Cambodia, Myanmar, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan. 

- Chiết khấu 10% (Mười phần trăm) giá vé cho tất cả các chặng bay nội địa do Vietnam 

Airlines khai thác. 
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- Mã khuyến mại   

o Hành trình Nội địa: PR10NAV116 

o Hành trình Quốc tế 

 Việt Nam – Đông Nam Á: PR20NAV216 

 Việt Nam – Đông Bắc Á: PR20NAV316 

iii. Thời gian áp dụng: Trong các ngày thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật trong thời gian từ 

ngày 09/05/2016 đến ngày 08/06/2016. 

iv. Điều kiện áp dụng:  

- Khách hàng là các chủ thẻ ghi nợ nội địa và/hoặc tài khoản của các NH tham gia 

Chương trình. 

- Khách hàng sử dụng thẻ ghi nợ nội địa để thực hiện giao dịch mua vé máy bay trên 

website: www.vietnamairlines.com hoặc tại các kênh giao dịch của ngân hàng trong 

Thời gian áp dụng quy định tại điểm a) Khoản 1 Điều này, và thực hiện bay trong giai 

đoạn sau: 

o Hành trình nội địa: 01/06/16-09/06/16; 08/08/16-30/08/16; 06/09/16-28/12/16 

o Hành trình từ Việt Nam đi Đông Nam Á: 16/09/16-14/12/16; 05/01/17-

27/01/17; 06/02/17-31/03/17 

o Hành trình từ Việt Nam đi Đông Bắc Á: 01/10/16-20/12/16; 05/01/17-14/01/17 

Hạng vé áp dụng 

o Đối với hành trình nội địa: áp dụng cho tất cả các mức giá trừ siêu tiết kiệm và 

tiết kiệm đặc biệt.  

o Đối với hành trình quốc tế: áp dụng cho tất cả các mức giá trừ các giá siêu tiết 

kiệm. 

- Việc chiết khấu chỉ áp dụng cho lần mua vé sử dụng Mã khuyến mại, không áp dụng 

trong trường hợp Khách hàng thay đổi vé đã mua. 

- Số lượt sử dụng code: Mã khuyến mại do Vietnam Airlines cung cấp được sử dụng 

chung cho tất cả các NH tham gia Chương trình. 

o Đối với hành trình nội địa: Mã khuyến mại được áp dụng tối đa 4.000 lần sử 

dụng (bốn nghìn lần), mỗi lần sử dụng cho tối đa 06 (sáu) vé, tương đương 

24.000 (hai mươi tư nghìn) vé toàn thời gian triển khai Chương trình. 

o Đối với hành trình quốc tế Việt Nam – Đông Nam Á: Mã khuyến mại được áp 

dụng tối đa 700 lần sử dụng (bảy trăm lần), mỗi lần sử dụng cho tối đa 06 (sáu) 

vé, tương đương 4.200 (bốn nghìn hai trăm) vé toàn thời gian triển khai 

Chương trình. 

o Đối với hành trình quốc tế Việt Nam – Đông Bắc Á: Mã  khuyến mại được áp 



 
 

dụng tối đa 300 lần sử dụng (ba trăm lần), mỗi sử dụng cho tối đa 06 (sáu) vé, 

tương đương 1.800 (một nghìn tám trăm) vé toàn thời gian triển khai Chương 

trình. 

c. Tặng cặp vé miễn phí cho khách hàng có doanh số cao do Vietnam Airlines và 

NAPAS thực hiện  

i. Thời gian triển khai: 09/05 đến 10/06/2016 

ii. Nội dung: Tặng 01 cặp vé máy bay khứ hồi miễn phí cho 10 (mười) khách hàng có giá 

trị thanh toán thành công trên một giao dịch cao nhất. 

iii. Thời gian áp dụng: 09/05/2016 đến ngày 08/06/2016. 

iv. Điều kiện áp dụng:  

- Khách hàng là các chủ thẻ ghi nợ nội địa và/hoặc tài khoản của các NH tham gia 

Chương trình. 

- Doanh số thanh toán tối thiểu trên mỗi giao dịch từ 10.000.000 đồng trở lên trong thời 

gian thực hiện chương trình. 

- Khách hàng sử dụng thẻ ghi nợ nội địa để thực hiện giao dịch mua vé máy bay trên 

website: www.vietnamairlines.com hoặc tại các kênh giao dịch của ngân hàng trong 

Thời gian áp dụng quy định tại thể lệ này. 

- Điều kiện áp dụng đối với cặp vé miễn phí:  

o Áp dụng cho các chặng bay khứ hồi giữa Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, giữa Hà 

Nội và Đà Nẵng, giữa TP.Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. 

o Thời gian khởi hành: 01/06/16-09/06/16; 08/08/16-30/08/16; 06/09/16-

28/12/16. 

5. Quy định về đầu mối giải đáp thắc mắc liên quan đến chương trình: 

Đầu mối giải đáp các thắc mắc liên quan tới chương trình: Hotline – 1900545415 hoặc 

04.39288880. 

6. Trách nhiệm thông báo: 

VPBank sẽ thông báo đầy đủ, công khai kết quả và danh sách Khách hàng trúng thưởng 

tại các điểm giao dịch của VPBank trên toàn quốc và trên website: www.vpbank.com.vn.  

7. Các quy định khác: 

a) Bằng việc tham gia chương trình khuyến mại này, Khách hàng chấp nhận tất cả các 

Điều khoản và Điều kiện được liệt kê trong Thể lệ và các nội dung thay đổi liên quan 

đến Thể lệ này (nếu có); 

b) VPBank được toàn quyền sử dụng hình ảnh, danh tính của Khách hàng nhận được 

khuyến mại trong các hoạt động quảng bá của VPBank; 
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c) Các cá nhân nhận quà tặng chịu các khoản thuế, phí phát sinh liên quan (nếu có); 

d) VPBank là người quyết định cuối cùng trong việc xét duyệt các giao dịch thanh toán 

hợp lệ, xác định khách hàng đủ điều kiện nhận ưu đãi; 

e) Nội dung Chương trình và các nội dung thay đổi liên quan đến chương trình, VPBank 

sẽ thông báo tại website www.vpbank.com.vn; 

f) Việc khuyến mại sẽ được VPBank thực hiện theo đúng các quy định liên quan của 

pháp luật hiện hành; 

g) Các nội dung khác không được quy định trong Thể lệ này sẽ áp dụng theo các Quy 

định và Quy chế hiện hành của VPBank. 
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