
 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH 

1. Đối tượng hưởng ưu đãi: Khách hàng cá nhân (bao gồm cả Cán bộ nhân viên VPBank) là Chủ thẻ 

chính Thẻ tín dụng quốc tế MasterCard do VPBank phát hành.   

2. Thời gian ưu đãi: Từ 08/01/2016 đến hết 18/03/2016 hoặc cho đến khi số lượng phiếu mua hàng 

đã được tặng hết cho Khách hàng, tùy điều kiện nào đến trước. Trong trường hợp chưa hết thời 

hạn Chương trình nhưng số lượng Phiếu mua hàng đã được tặng hết cho Khách hàng, VPBank sẽ có 

thông báo trên website chính thức của VPBank. 

3. Hình thức ưu đãi: Tặng Phiếu mua hàng ưu đãi với hình thức của Phiếu mua hàng là mã mua hàng 

trực tuyến trên website của Lazada (http://lazada.vn).  

4. Nội dung chi tiết của chương trình: 

a) Nội dung  chương trình và điều kiện nhận ưu đãi: 

- Trong thời gian triển khai Chương trình, VPBank dành tặng 1.500 mã mua hàng tại Lazada cho 1.500 
Khách hàng đăng ký mở Thẻ chính Thẻ tín dụng quốc tế MasterCard sớm nhất qua kênh trực tuyến 
và thỏa mãn điều kiện của Chương trình. Khách hàng sử dụng mã mua hàng này để mua hàng qua 
website của Lazada (http://lazada.vn), Khách hàng sẽ được nhận các mức ưu đãi như sau: 

-  

Loại Thẻ 
Mức giảm giá 

mỗi mã 
Số lượng 

mã 
Điều kiện nhận mã 

Thẻ tín dụng MasterCard 
MC2 

500.000 đồng 900 - Là một trong 1.500 Khách 
hàng đăng ký thông tin để đề 
nghị VPBank mở Thẻ tín dụng 
qua kênh trực tuyến sớm nhất 
trong thời gian triển khai 
chương trình.  

- Thẻ tín dụng của Khách hàng 
được phát hành trên hệ thống 
của VPBank chậm nhất là sau 
15 ngày làm việc kể từ ngày 
kết thúc chương trình. 

- Thẻ tín dụng của Khách hàng 
có phát sinh giao dịch trong 
vòng 30 ngày kể từ ngày Thẻ 
được phát hành trên hệ thống 
của VPBank.  

Thẻ tín dụng VP Lady 
MasterCard và Thẻ tín dụng 
Stepup Mastercard 

800.000 đồng 500 

Thẻ tín dụng đồng thương 
hiệu Vietnam Airlines – 
VPBank Platinum 
MasterCard;  
Thẻ tín dụng đồng thương 
hiệu Vietnam Airlines-
VPBank Priority Platinum 
MasterCard;  
Thẻ tín dụng VPBank 
Platinum MasterCard; 
Thẻ tín dụng VPBank 
Platinum Priority MasterCard 

1.100.000 đồng 100 

- Ngoài ưu đãi nêu tại điểm a) khoản 4.1 trên đây, 1.500 Khách hàng đăng ký mở Thẻ chính Thẻ tín 
dụng quốc tế MasterCard sớm nhất qua kênh trực tuyến và thỏa điều kiện của Chương trình còn 
được miễn phí thường niên năm đầu tiên khi sử dụng Thẻ tín dụng 

b) Các quy định liên quan đến mã ưu đãi: 
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- Mã mua hàng chỉ được sử dụng để thanh toán cho các hàng hóa có giá trị lớn hơn giá trị của mã 
mua hàng và Khách hàng phải sử dụng Thẻ tín dụng VPBank để thanh toán cho phần giá trị còn lại 
của hàng hóa. 

- Thứ 6 hàng tuần, VPBank sẽ kiểm tra danh sách Khách hàng và sàng lọc các Khách hàng đạt điều 
kiện được nhận mã mua hàng. Đối với các Khách hàng đạt đủ điều kiện nhận mã mua hàng. VPBank 
sẽ gọi điện thông báo và gửi mã mua hàng qua email cho Khách hàng trong ngày làm việc tiếp theo. 

- Mã mua hàng chỉ được áp dụng cho chính Khách hàng thỏa điều kiện nhận mã của Chương trình, 
không cho phép chuyển giao hoặc quy đổi thành tiền mặt. 

- Trong toàn bộ Chương trình, mỗi Khách hàng chỉ được nhận tối đa 1 mã mua hàng.  
- Thời hạn sử dụng của mã mua hàng: Mã mua hàng phải được sử dụng đến hết ngày 01/06/2016. 

c) Các quy định khác của Chương trình: 

- Kênh trực tuyến để Khách hàng nhập thông tin đề nghị mở Thẻ tín dụng bao gồm website 
http://lazada.vn của Lazada hoặc  website http://www.vpbank.com.vn của VPBank hoặc các trang 
web khác có đường dẫn tới hai website này (danh sách các trang web này sẽ được VPBank thông 
báo/cập nhật chi tiết tại http://www.vpbank.com.vn từng thời kỳ). Khi đăng nhập vào các trang 
web này, Khách hàng chọn mục Đăng ký mở Thẻ để nhập các thông tin cơ bản của Khách hàng cũng 
như loại Thẻ mà Khách hàng đề nghị mở (cụ thể gồm: họ tên, điện thoại, email, địa chỉ,…). Sau khi 
nhận được yêu cầu của Khách hàng, cán bộ bán hàng của VPBank sẽ liên hệ với Khách hàng để hỗ 
trợ Khách hàng hoàn thiện các thủ tục mở Thẻ tín dụng theo quy định của VPBank. 

- Không áp dụng cho Thẻ tín dụng phát hành lại do mất thẻ/ hỏng thẻ, hết hạn thẻ trong thời gian 
triển khai chương trình. 

- Trường hợp Khách hàng mở mới nhiều loại Thẻ tín dụng trong thời gian triển khai chương trình, 
Khách hàng cũng chỉ được hưởng ưu đãi của Chương trình đối với 1 loại Thẻ tín dụng đáp ứng sớm 
nhất điều kiện của Chương trình. 

- Trường hợp có số lượng Khách hàng thỏa mãn điều kiện Chương trình nhiều hơn so với quy định tại 
Thể lệ Chương trình này (có từ 02 Khách hàng đạt điều kiện của Chương trình trở lên), Khách hàng 
nào có giao dịch đầu tiên diễn ra sớm hơn sẽ được ưu tiên hưởng ưu đãi theo Thể lệ này. Trường 
hợp có từ 2 Khách hàng đạt điều kiện của Chương trình trở lên, có thời điểm phát sinh giao dịch 
đầu tiên trùng nhau, Khách hàng nào có doanh số giao dịch đầu tiên lớn hơn sẽ được ưu tiên hưởng 
ưu đãi theo Thể lệ này. 

d) Cách thức sử dụng mã giảm giá: 

Khi mua hàng tại trang web http://lazada.vn, Khách hàng nhập mã mua hàng đã được VPBank cung cấp 

cho chính Khách hàng, nhập đúng số điện thoại Khách hàng đã đăng ký với VPBank và thanh toán bằng 

Thẻ tín dụng VPBank để được mua hàng với mức giá ưu đãi.  

5. Phương thức thông báo và liên hệ: 

a) Thông báo Chương trình:  

- Nội dung thể lệ chương trình này được VPBank thông báo đến khách hàng qua các kênh sau: 

- Trang web chính thức của VPBank www.vpbank.com.vn và/hoặc; 
- Các phương tiện truyền thông đại chúng như: Báo, tạp chí… và/hoặc; 
- Email và/hoặc tin nhắn. 

b) Thắc mắc liên hệ: Phòng Chăm sóc và Dịch vụ Khách hàng 24/7 – Số điện thoại: (04) 39 288 

880 hoặc 1900 545 415. 
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6. Các quy định khác: 

a) VPBank được miễn trách nhiệm đối với các trường hợp bất khả kháng xảy ra trong thời gian ưu 
đãi của Thể lệ làm cho các giao dịch của Khách hàng bị sai lệch hoặc không thực hiện được. 

b) Bằng việc đăng ký tham gia chương trình 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) 
theo quy định của VPBank. 

c) VPBank là người quyết định cuối cùng trong việc xét duyệt các giao dịch hợp lệ và thực hiện 
chương trình ưu đãi. 

d) VPBank sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp Lazada hết hàng trong khoảng thời gian 
Khách hàng mua hàng. VPBank sẽ không chịu trách nhiệm đối với các vấn đề phát sinh liên 
quan đến hàng hóa mà Khách hàng đã mua trong mọi trường hợp, các vấn đề phát sinh sẽ do 
Khách hàng và Lazada tự giải quyết. 

e) Khoản tiền ưu đãi nêu trên là khoản tiền trước thuế, các cá nhân nhận ưu đãi chịu các khoản 
thuế, phí phát sinh khi tham gia Chương trình này theo quy định của pháp luật (nếu có).  

f) 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 và pháp luật. 

g) Khi có sự thay đổi liên quan đến chương trình, VPBank sẽ thông báo tại website 
www.vpbank.com.vn. 
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