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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI 

“C                                             Classic”  

 

1. C            áp   ng cho:  

 Thẻ tín dụng VPBank MC2 MasterCard. 

 Thẻ tín dụng VPBank Number 1 MasterCard. 

2. Thời gian khuy n mại:  

 Từ ngày 21/5/2018 đến ngày 21/8/2018 

3. Địa bàn (phạm vi) khuy n mại: Toàn quốc 

4. Hình thức khuy n mại: Quà tặng cho Khách hàng. 

5. Nộ                         n mại: 

a) Nội dung khuy n mại: 

 Khách hàng khi đăng ký thẻ tín dụng VPBank MC2 mastercard hoặc VPBank Nunber 1 

Mastercard trong thời gian chương trình,  à th a điều ki n tại đi   b,  ục   sẽ được tặng 1 

loa b u t  th tr  gi  320.000 VNĐ. 

  ố  ượng  uà tặng: 400  h n  uà   i th ng. T ng cộng 1.200  h n  uà ch  t àn bộ chương 

trình. 

  hương trình kết th c khi hết  ố  ượng  uà tặng h ặc hết thời gian di n ra chương trình t   

điều ki n nà  đế trước 

b) Đ ều kiện khách hàng: 

- Kh ch hàng khi đăng ký thẻ tín dụng VPBank MC2 mastercard hoặc VPBank Nunber 1 

Mastercard trong thời gian chương trình và kích hoạt thẻ thành công  

- Khách hàng phải đăng kí  ở thẻ thông qua website https://cards.vpbank.com.vn/ 

- Có phát giao d ch thanh t  n hàng h a d ch  ụ trong vòng 30 ngày k  từ ngày mở thẻ. 

- Giao d ch hợp l  là giao d ch thanh toán cho các d ch vụ và mua sắm được ghi nhận thành 

công về h  thống VPBank trước ngày 30/9/2018, không áp dụng đối với giao d ch rút 

tiền mặt và các khoản lãi suất, phí thẻ. 

- Không áp dụng đồng thời với c c ưu đãi kh c của VPBank.  

- Không áp dụng cho Khách hàng là cán bộ nhân viên VPBank. 

- Không áp dụng ch  Kh ch hàng được mi n  hí thường niên theo các chính   ch  à chương 

trình khuyến mãi khác của VPBank 

- Không áp dụng cho Khách hàng hủy thẻ tín dụng VPBank sau ngày 21/5/2018. 

c) Thời gian nhận khuy n mại: VPBank thực hi n trao giải thưởng cho KH không muộn hơn 

ngày 31/10/2018. 

d) Cách thức nhận khuy n mại: Giải thưởng sẽ được gửi trực tiế  đến cho KH thông qua 

đường bưu đi n th   đ a chỉ KH đã đăng ký tại VPBank. H ặc hình thức kh c d  VPbank  u  

đ nh 

e) Trách nhiệm thông báo: 

- Danh sách KH th a điều ki n hưởng ưu đãi của chương trình  ẽ được thông báo trên trang 

http://www.vpbank.com.vn/
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web của VPBank hoặc được thông báo trực tiế  đến KH bằng cách gửi tin nhắn, email hoặc 

gọi đi n thoại th   thông tin  à KH đã đăng ký  ới ngân hàng. VPBank không ch u trách 

nhi   tr ng trường hợp không liên lạc được với KH tr ng thưởng theo các thông tin KH 

đăng ký. Tr ng trường hợp KH có các thắc mắc/khiếu nại về quy trình hoặc kết quả của 

chương trình ưu đãi, kh ch hàng  hải liên h  VPBank trong vòng 05 ngày làm vi c k  từ 

ngày thông báo. 

- Đ u mối giải đ   c c thắc mắc liên quan tới chương trình: H t in  1900 545415 

6. Một số q   định  khác: 

- VPBank được phép sử dụng hình ảnh, tư  i u  à c c thông tin  iên  uan đến người trúng 

thưởng cho mục đích  uảng cáo, khuyến mãi của VPBank và trên các  hương ti n thông tin 

đại chúng mà không phải trả bất cứ chi  hí nà  thê  ch  người nhận thưởng. 

- VPBank sẽ căn cứ vào thông tin ngày thẻ được mở trên h  thống đ  x c đ nh thời gian KH mở 

thẻ thành công th    u  đ nh. 

- VPBank sẽ không ch u trách nhi   đối với vi c Chủ thẻ không nhận được thông báo do thay 

đ i đ a chỉ liên h , email hay số đi n thoại  à chưa cập nhật do VPBank, hay vi c thư Thông 

báo b  thất lạc, hưu h ng hoặc mất cắp trong quá trình gửi. 

- KH sẽ mất quyền hưởng ưu đãi chương trình nếu KH từ chối nhận ưu đãi, h ặc khi Thẻ đã 

hoặc đnag b  hủ , đ ng,  ất trước hoặc trong khoảng thời gian trao gải của chương trình. 

- Thẻ chậm trả phí, các khoản dư nợ và thanh toán tối thi u trong tất cả các chu kỳ sao kê của 

 ình trước thời gian hoàn tiền cũng  ẽ mất quyền nhận ưu đãi. 

- KH phải ch u mọi chi phí phát sinh (nếu c )  iên  uan đến vi c nhận quà tặng từ  hương trình 

bao gồm không giới hạn khoản thuế thu nhập cá nhân (nếu có). 

- Khách hàng phải ki m tra quà tặng khi giao nhận, VPBank không ch u trách nhi m nếu quà 

tặng b  hư h ng  au khi đã gia  nhận với Khách hàng. 

- Mọi quyết đ nh của VPBank  iên  uan đến c c chương trình khu ến mãi, bao gồm kết quả 

KH nhận Ưu đãi tr ng  uốt  hương trình nà  c  th  tha  đ i tại từng thời đi m theo toàn 

quyền quyết đ nh của VPBank  au khi đã thực hi n các thủ tục c n thiết th    u  đ nh của 

pháp luật. 

- Bản Điều Khoản  à Điều Ki n CT này có th  th a đ i tại từng thời đi m theo toàn quyền 

quyết đ nh của VPBank  au khi đã thực hi n các thủ tục c n thiết th    u  đ nh của pháp luật. 

- Sau 30 ngà  k  từ khi kết th c chương trình VPbank  ẽ không xử  ý c c khiếu nại  h t  inh 

 iên  uan đến chương trình khu ến  ãi. 


