
 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH 

“CẤT CÁNH DỄ DÀNG VỚI THẺ NỘI ĐỊA” 

1. Tên chương trình: Cất cánh dễ dàng với Thẻ nội địa 

2. Hình thức khuyến mại: Khi Khách hàng thực hiện giao dịch thanh toán vé máy bay trực 

tuyến qua website www.vietnamairlines.com và các kênh thanh toán điện tử của VPBank 

(bao gồm: VPBank Online, VPBank Mobile, VPBank eCom) có tổng giá trị thanh toán cao 

sẽ được nhận ưu đãi trên tổng số tiền thanh toán thành công và/hoặc tặng quà vào Thẻ ghi 

nợ nội địa nếu là một trong số các khách hàng thực hiện giao dịch thành công đầu tiên. 

3. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 28/05/2015 đến hết ngày 30/06/2015 hoặc cho đến khi 

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

4. Phạm vi khuyến mại: Áp dụng trên toàn quốc. 

5. Đối tượng khách hàng: 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”).  

6. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại:  

6.1. Chương trình ưu đãi cho Khách hàng có tổng giá trị thanh toán trực tuyến cao 

a) Điều kiện nhận ưu đãi:  

Khách hàng nhận ưu đãi phải đồng thời đáp ứng các điều kiện sau: 

 Khách hàng thực hiện giao dịch thanh toán thành công vé máy bay trực tuyến bằng 

Thẻ ghi nợ nội địa (quy định tại Khoản 5 Thể lệ này) qua website 

www.vietnamairlines.com và qua các kênh thanh toán (quy định tại Khoản 2 Thể 

lệ này) trong thời gian diễn ra chương trình. 

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 Vietnamairlines.    

 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. 

 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 chuyến 

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

b) Nội dung ưu đãi: 

 Tặng 5% tổng giá trị thanh toán vé máy bay thành công và thỏa mãn điều kiện ở 

mục a), điểm 6.1 của Thể lệ này . 

Lưu ý: Giá trị tặng thưởng đối với một Khách hàng không quá 2,000,000 VND (Hai 

triệu đồng) trong thời gian thực hiện chương trình.  

 

 

http://www.vietnamairlines.com/
http://www.vietnamairlines.com/


 
 

6.2. Chương trình Tặng quà cho Khách hàng lần đầu giao dịch thành công 

a) Điều kiện nhận ưu đãi: 

50 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 (quy định tại Điều 5 Thể lệ này) qua 

website www.vietnamairlines.com và thanh toán qua các kênh thanh toán (quy định tại 

Điều 2 Thể lệ này) trong thời gian diễn ra chương trình. 

b) Nội dung ưu đãi: 

Tặng 200,000 VND (Hai trăm ngàn đồng) vào tài khoản cho khách hàng thực hiện giao 

dịch thanh toán thỏa mãn điều kiện nêu tại mục a), điểm 6.2  của Thể lệ này.  

7. Phương thức khuyến mại:  

Trong vòng 45 (bốn mươi lăm) ngày kể từ ngày kết thúc Chương trình, các Khách hàng đủ 

điều kiện theo quy định tại Điều 6 nêu trên sẽ được nhận khoản ưu đãi tương ứng được 

chuyển vào tài khoản Thẻ ghi nợ nội địa mà Khách hàng đã sử dụng để thanh toán.  

8. 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. 

9. 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.  

10. 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; 

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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