
Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của VPBank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không 

được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của VPBank. 

Trang số 1 

 

ƯU ĐÃI THẺ TÍN DỤNG VPBANK  

NGÀNH HÀNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE VÀ LÀM ĐẸP 

 
1. Nội dung Chương trình: 

 

 DANH 

MỤC 

KHU 

VỰC 

THƯƠNG 

HIỆU 
ƯU ĐÃI 

THỜI GIAN 

ƯU ĐÃI 

Từ nay đến hết 

ĐỊA ĐIỂM ÁP 

DỤNG 

GYM 

TP. Hồ 

Chí 

Minh 

Citigym 

Ưu đãi 10% khi mua cái gói tập 14 – 48 tháng và 

thanh toán bằng thẻ tín dụng Classic/ Titanium 

Ưu đãi 15% khi mua cái gói tập 14 – 48 tháng và 

thanh toán bằng thẻ tín dụng Platinum/ Gold/ 

World/ Signature 

22/02/2023 
Hệ thống Citigym trên 

toàn quốc 

Leo Fitness 
Giảm 10% tất cả dịch vụ khi thanh toán bằng thẻ 

VPBank 
05/11/2022 

136 Bạch Đằng, 

Phường 2, Quận Tân 

Bình, TP.HCM 

LÀM 

ĐẸP 

Toàn 

Quốc  

TMV Ngọc 

Dung  

Đồng giá 99k 1 trong 9 dịch vụ và giảm 10% cho 

tổng hóa đơn phát sinh đầu tiên 
31/12/2022 

Hệ thống TMV Ngọc 

Dung trên toàn quốc  

Hà Nội 

Sorella 

Tặng ngay 300.000 đồng cho khách hàng của 

Vpbank lần đầu tiên sử dụng dịch vụ tại Sorella 

Beauty Spa. (Áp dụng cho tất cả các dịch vụ 

không yêu cầu giá trị hàng hóa tối thiểu) 

01/05/2023 

Hệ thống Sorella trên 

toàn quốc, tham khảo 

tại website 

https://sorellabeautysp

a.com/chi-nhanh  

Tiamo Spa  
Giảm 30% tổng hóa đơn dịch vụ khi sử dụng tại 

Tiamo Spa 
18/07/2023 

1130 G Đê La Thành, 

Phường Ngọc Khánh, 

Quận Ba Đình, tp. Hà 

Nội 

TP. Hồ 

Chí 

Minh 

& 

Bình 

Dương 

Thẩm mỹ 

viện Hana 

Giảm 50% dịch vụ trẻ hóa da 

Giảm 30% dịch vụ phun mày, môi 

Giảm 20% dịch vụ trị sẹo 

Giảm 20% dịch vụ trị nám công nghệ Laser Y-ag 

Giảm 10% dịch vụ tái tạo da bằng công nghệ PRP 

05/01/2023 

76 đường 3/2 Quận 10, 

TP.HCM - 185/27 

đường 3/2 phường 11, 

Quận 10, TP.HCM 

4/2 đường Đinh Bộ 

Lĩnh, khu 6, phường 

Phú Cường, TP. Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương 

TP. Hồ 

Chí 

Minh 

Minhon 

Spa 

Giảm 25% tổng hóa đơn khi thanh toán bằng thẻ 

VPBank 
01/11/2022 

79 Nguyễn Thị Thập, 

khu đô thị Him Lam, 

Tân Hưng, Q.7, 

TP.HCM 

Sen Spa 
Giảm 10% tất cả các dịch vụ khi thanh toán bằng 

thẻ VPBank 
10/11/2022 

10B1 Lê Thánh Tôn, 

Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

NHA 

KHOA 

TP. Hồ 

Chí 

Minh 

B.F Dentist 

Tặng phiếu giảm giá 200.000vnd khi sử dụng dịch 

vụ 

Giảm 10% dịch vụ nha khoa tổng quát (Tất cả 

dịch vụ tại DIIS ngoại trừ Niềng răng, Bọc răng 

sứ thẩm mỹ, Cấy ghép Implant) 

Giảm 5% dịch vụ nha khoa thẩm mỹ (Niềng răng, 

Bọc răng sứ thẩm mỹ, Cấy ghép Implant) 

01/01/2023 

837 Huỳnh Tấn Phát, 

P. Phú Thuận, Quận 7, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Hotline: 089 6412 986 

https://sorellabeautyspa.com/chi-nhanh
https://sorellabeautyspa.com/chi-nhanh
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Trang số 2 

 

Nha khoa 

Hải Âu 

Miễn phí tầm soát răng miệng: cạo vôi răng/trám 

1 răng + chụp phim xác định tổn thương (nếu cần) 

+ tư vấn phục hình răng chuyên sâu 

Giảm 50% gói tẩy trắng răng White Pro 

Giảm 30% các loại răng sứ cao cấp 

15/11/2022 

518 Phan Văn Trị, 

phường 7, Gò Vấp, 

TP.HCM 

 Bedental 

Tặng ngay 300.000 đồng cho các khách hàng của 

VPBank lần đầu sử dụng dich vụ tại Bedental 

Giảm 10% chi phí niềng răng và trồng răng 

implant(tối đa 3 triệu đồng/khách hàng).  

Giảm 20%chi phí làm răng sứ đơn lẻ hoặc răng 

thẩm mỹ toàn hàm.  

Giảm 70% chi phí tẩy trắng rặng sử dụng phương 

pháp Laser Whitening tại phòng khám. 

Nha khoa Bedental chấp nhận bão lãnh viện phí 

của đơn vị bảo hiểm và trả góp lên tới 12 tháng 

khi khách hàng thanh toán bằng thẻ tín dụng của 

ngân hàng VPBank. 

01/05/2023 

56 Nguyễn Đình 

Chiểu, Đa Kao, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Hà Nội 

& 

TP. Hồ 

Chí 

Minh 

Nha khoa 

Ngân 

Phượng 

Giảm 40 - 50% cho toàn bộ răng sứ thẩm mỹ 

Giảm 50% sứ Katana Nhật Bản 

Giảm 40% các dòng sứ còn lại (Venus, Zirconia, 

Lava, Emax, Ceramill, HT smile,...) 

Giảm 40% dịch vụ dán sứ veneer 

Giảm 15% dịch vụ niềng răng: Áp dụng toàn bộ 

mắc cài kim loại, pha lê, trong suốt. 

Giảm 30% dịch vụ trồng răng implant: Áp dụng 

tất cả các loại trụ và mão sứ. 

Giảm 20% dịch vụ nha khoa tổng quát: Nhổ răng, 

lấy cao răng, cạo vôi răng 

Tặng voucher trị giá 1.000.000 VNĐ cho chủ thẻ 

VPBank, bao gồm các dịch vụ: Khám chỉnh nha, 

bọc sứ miễn phí; Lấy cao răng; Tư vấn 1-1 với 

bác sĩ chuyên khoa 

Bảng giá dịch vụ: 

https://nhakhoanganphuong.com/dich-vu/ 

01/07/2022 

59 Trần Quốc Hoàn, 

Cầu Giấy, Hà Nội 

67 Huỳnh Văn Bánh, 

P17, Phú Nhuận, Hồ 

Chí Minh 

Hà Nội 
Nha Khoa 

Win Smile 

Dành cho Khách hàng sở hữu thẻ Platinum/ 

World/ Signature: 

- Liệu trình chăm sóc rang miệng PTA trị giá 1 

triệu 

- Gói thăm chụp phim CT Cone Beam & thăm 

khám chuyên sâu 

- Gói ưu đãi 40% thẩm mỹ răng sứ tại Nha Khoa 

Win Smile 

- Ưu đãi 20% khi sử dụng dịch vụ khác 

Dành cho tất cả các chủ thẻ: 

- Liệu trình chăm sóc răng miệng 300.000 

- Ưu đãi 15% khi sử dụng dịch vụ khác 

01/05/2023 
51B Lê Duẩn, Hoàn 

Kiếm, Hà Nội 

 

2. Điều khoản – điều kiện: 

- Chương trình ưu đãi sẽ kết thúc khi Thời gian Chương trình nêu trên kết thúc hoặc khi hết ngân sách dành cho 

Chương trình (tùy theo sự kiện nào đến trước). 

- Áp dụng khi thanh toán bằng thẻ Tín dụng VPBank. 
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Trang số 3 

 

- Thông báo với nhân viên trước khi sử dụng ưu đãi 

- Một số địa điểm cửa hàng có thể đóng cửa do tình hình dịch bệnh 

3. Một số quy định khác: 

- Bằng việc tham gia chương trình này, Khách hàng đồng ý cho VPBank/đối tác VPBank có thể liên lạc với 

Khách hàng qua số điện thoại/ email đã đăng ký với VPBank để xác minh một số thông tin và yêu cầu bổ 

sung giấy tờ nếu cần thiết khi xác nhận trúng thưởng và giao nhận hoặc/và gửi thông tin cập nhật các chương 

trình khuyến mại của VPBank đến với Khách hàng. 

- Khách hàng tham gia chương trình cần giữ lại hóa đơn khi chi tiêu tại các địa điểm ưu đãi để phòng các trường 

hơp đối soát với VPBank khi không nhận được ưu đãi. VPBank và đối tác sẽ kiểm tra hóa đơn và có quyền 

từ chối hoặc thực hiện bổ sung hoàn tiền/ưu đãi cho Khách hàng. 

- VPBank được phép sử dụng hình ảnh, tư liệu và các thông tin liên quan đến người trúng thưởng cho mục 

đích quảng cáo, khuyến mãi của VPBank và trên các phương tiện thông tin đại chúng mà không phải trả bất 

cứ chi phí nào thêm cho người nhận thưởng. 

- Giao dịch chi tiêu hợp lệ được thực hiện bởi Chủ Thẻ Chính hoặc thẻ Phụ và phải là các giao dịch mua bán 

thực tế và được phép theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

- VPBank không phải nhà cung cấp dịch vụ. Các Dịch vụ này được cung cấp bởi các nhà cung cấp tương ứng 

theo điều kiện và điều khoản do nhà cung cấp đó quy định. Với việc chấp nhận hay tiếp nhận dịch vụ, Khách 

hàng đồng ý đảm bảo và sẽ giữ cho VPBank không bị thiệt hại bởi những khiếu kiện, khởi kiện, xét xử, thiệt 

hại, tổn thất, chi phí phát sinh hay trách nhiệm nào dành cho VPBank liên quan đến việc tham gia vào 

Chương trình hoặc tiếp nhận hoặc sử dụng dịch vụ. 

- VPBank, những công ty liên kết của VPBank, giám đốc, nhân viên và người đại diện tương ứng của VPBank 

và những công ty liên kết này sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát, thiệt hại nào (bao gồm nhưng 

không giới hạn ở những mất mát gián tiếp và phái sinh) hoặc bất kỳ tai nạn cá nhân nào xảy ra từ việc tham 

gia vào Chương trình hoặc do việc tiếp nhận hoặc sử dụng quà tặng/dịch vụ, ngoại trừ những trách nhiệm 

được luật pháp quy định. 

- VPBank có toàn quyền từ chối trao quà tặng/dịch vụ cho bất kỳ Khách hàng nào mà VPBank cho là cung 

cấp thông tin không hợp lệ, không rõ ràng, không đầy đủ hoặc vi phạm bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào 

của Chương trình. 

- VPBank sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc Chủ thẻ không nhận được thông báo do thay đổi địa chỉ liên 

hệ, email hay số điện thoại mà chưa cập nhật cho VPBank, hay việc thư Thông báo bị thất lạc, hư hỏng hoặc 

mất cắp trong quá trình gửi. 

- Khách hàng chịu mọi chi phí phát sinh (nếu có) liên quan đến việc nhận quà tặng/dịch vụ từ Chương trình bao 

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

- Mọi quyết định của VPBank liên quan đến các chương trình khuyến mãi, bao gồm kết quả Khách hàng nhận 

Ưu đãi trong suốt Chương trình này có thể thay đổi tại từng thời điểm theo toàn quyền quyết định của 

VPBank sau khi đã thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật. 

- Trong trường hợp có tranh chấp, quyết định của VPBank là quyết định cuối cùng. Bằng việc tham gia 

Chương trình Khuyến mại này, Khách Hàng mặc định chấp thuận tất cả các Điều khoản và Điều Kiện của 

Chương trình Khuyến mại được liệt kê trên. 

- Những vấn đề chưa được quy định cụ thể trong Thể lệ này sẽ được thực hiện theo các Quy định hiện hành 

có liên quan của VPBank và của Pháp luật. 

 


