
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 VỚI THẺ VPBANK VISA 

 
1. Nội dung Chương trình: 

 
THƯƠNG 

HIỆU 
ƯU ĐÃI 

THỜI GIAN 

BẮT ĐẦU 

THỜI GIAN 

KẾT THÚC 

ĐỊA ĐIỂM ÁP 

DỤNG 

Shopee 

Giảm 100.000 VNĐ cho đơn hàng từ 1.500.000 VNĐ vào các 

ngày đôi 06/06, 07/07, 08/08, 09/09 và giảm 50.000 VNĐ cho 

đơn hàng từ 800.000 VNĐ vào thứ 5 hàng tuần. 

 

Chi tiết tại đây 

11/11/2021 29/09/2022 
Website và ứng 

dụng Shopee 

Lazada 

ƯU ĐÃI HÀNG TUẦN dành cho Khách hàng mới:  

• Mỗi ngày từ 9:00 đến 23:59  

• Giảm 50.000 VNĐ cho thanh toán đầu tiên bằng Thẻ Ưu Đãi 

với giá trị đơn hàng từ 100.000 VNĐ 

 

ƯU ĐÃI NGÀY ĐÔI HÀNG THÁNG:  

• Trong các ngày đôi (5/5, 6/6, 7/7, 8/8, 9/9/2022) từ 9:00 đến 

23:59  

• Giảm 50.000 VNĐ cho mỗi đơn hàng từ 500.000 VNĐ khi thanh 

toán bằng Thẻ Ưu Đãi 

 

ƯU ĐÃI MEGA CAMPAIGN: 

• Trong ngày Mega Campaign (6/6, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6/2022) từ 

9:00 đến 23:59  

• Giảm 200.000 VNĐ cho mỗi đơn hàng từ 2.000.000 VNĐ khi 

thanh toán bằng Thẻ Ưu Đãi 

 

Chi tiết tại đây 

08/04/2022 30/09/2022 
Website và ứng 

dụng Lazada 

Tiki 

Chương trình 1 – Legendary Sales: 

     • Giảm 200.000 VNĐ đơn hàng từ 1.000.000 VNĐ vào các 

ngày Legendary Sale.  

     • Áp dụng tất cả các ngành hàng ngoại trừ sữa cho bé dưới 24 

tháng tuổi, rượu và sản phẩm dịch vụ số.  

     • Giới hạn mỗi KH nhận 1 ưu đãi/ngày/chương trình.  

     • Áp dụng các ngày 15.06 – 07.07 – 08.08 – 09.09, tối đa 500 

codes/ngày 

 Chương trình 2: Tiki Club  

     • Áp dụng từ 1/4/2022 – 30/9/2022  

     • Giới hạn mỗi KH nhận 1 ưu đãi/ngày/chương trình 

 

Chi tiết tại đây  

01/04/2022 30/09/2022 
Website và ứng 

dụng Tiki 

Pharmacity 

Giảm ngay 10.000 VNĐ khi thanh toán với Visa Chạm. 

Chỉ hợp lệ cho hóa đơn từ 50.000 VNĐ và thanh toán bằng thẻ 

VISA chạm tại các Nhà thuốc Pharmacity ở TP. Hồ Chí Minh và 

Hà Nội. Không giới hạn số lần ưu đãi trong ngày. 

 

Chi tiết tại đây 

28/03/2022 30/09/2022 

Nhà thuốc 

Pharmacity ở TP. 

Hồ Chí Minh và 

Hà Nội 

https://www.visa.com.vn/en_vn/visa-offers-and-perks/shopee/149625?redemptionCountry=240&search=shopee
https://www.visa.com.vn/en_vn/visa-offers-and-perks/lazada/150379?redemptionCountry=240
https://www.visa.com.vn/en_vn/visa-offers-and-perks/tikivn/150280?redemptionCountry=240
https://www.visa.com.vn/en_vn/visa-offers-and-perks/pharmacity/150273


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 2 

 

Saigon 

Co.op 

Trong thời gian khuyến mại từ 31/3 tới 31/7/2022, chủ thẻ Visa 

Contactless là thành viên Saigon Co.op và thực hiện giao dịch hợp 

lệ với số tiền tối thiểu 250.000 VNĐ tại các chuỗi cửa hàng thuộc 

hệ thống SaigonCoop trên toàn quốc sẽ nhận được một món quà 

giá trị. 

Vào các ngày thứ Tư hàng tuần, trong thời gian diễn ra chương 

trình khuyến mãi, chủ thẻ Visa Contactless là thành viên của 

Saigon Co.op có cơ hội nhận thêm tới 50 điểm cho mỗi giao dịch. 

 

Chi tiết tại đây 

31/03/2022 31/07/2022 

Chuỗi cửa hàng 

thuộc hệ thống 

SaigonCoop trên 

toàn quốc 

Vinmart 

Trong thời gian diễn ra khuyến mại từ 30/3 tới 30/6/2022, chủ thẻ 

Visa Contactless thực hiện Giao dịch hợp lệ sẽ được nhận thêm 

20% điểm VinID trên giá trị Giao dịch hợp lệ, tương đương 

30.000 đồng đối với người dùng ứng dụng VinID và tối đa 15.000 

đồng đối với người dùng thẻ VinID. 

 

Chi tiết tại đây 

30/3/2022 30/06/2022 Ứng dụng vinID 

Agoda 

Giảm 7% đơn đặt phòng 

 

Chi tiết tại đây 

1/12/2021 31/12/2025 
http://www.agod

a.com/visavn  

Booking 

Hoàn tiền 10% cho đơn đặt phòng tại các địa điểm có huy hiệu 

hoàn tiền 

 

Chi tiết tại đây 

01/02/2021 31/12/2024 

https://www.boo

king.com/visaV

N  

Hotels.com 

Giảm 8% cho đơn đặt phòng 

 

Chi tiết tại đây 

1/1/2019 31/12/2022 
http://www.hotel

s.com/visa  

British 

Council 

Giảm 10% các khóa học online tại British Council 

 

Chi tiết tại đây 

1/1/2022 31/12/2022 

https://englishonl

ine.britishcouncil

.org/visa/  

Udemy 

Giảm đến 25% các khỏa học tại Udemy 

 

Chi tiết tại đây 

1/1/2022 31/12/2022 
Udemy Landing 

page 

Google Ads 

Hoàn tiền 100% khi chi tiêu đến $100USD đầu tiên 

 

Chi tiết tại đây 

1/10/2019 31/12/2022 

https://smeoffers.

poshvine.com/of

fer/offer-

details/aab6683b

-4bcb-4e20-

841e-

41fc0f377ad2/all

/google-ads  

 

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 VPBank Visa. 

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

- Đây là các chương trình ưu đãi do tổ chức thẻ Visa khai thác, VPBank cùng phối hợp thực hiện truyền thông 

và từ chối mọi trách nhiệm liên quan. Mọi thắc mắc, khiếu nại nếu có về chương trình vui lòng liên hệ với tổ 

https://www.visa.com.vn/en_vn/visa-offers-and-perks/saigon-coop/150403?redemptionCountry=240
https://www.visa.com.vn/en_vn/visa-offers-and-perks/winmart/150296?redemptionCountry=240
https://www.visa.com.vn/en_vn/visa-offers-and-perks/agoda/149936
http://www.agoda.com/visavn
http://www.agoda.com/visavn
https://www.visa.com.vn/en_vn/visa-offers-and-perks/bookingcom/146341
https://www.booking.com/visaVN
https://www.booking.com/visaVN
https://www.booking.com/visaVN
https://www.visa.com.vn/en_vn/visa-offers-and-perks/hotelscom/110886?search=hotel
http://www.hotels.com/visa
http://www.hotels.com/visa
https://www.visa.com.vn/en_vn/visa-offers-and-perks/british-council/149602
https://englishonline.britishcouncil.org/visa/
https://englishonline.britishcouncil.org/visa/
https://englishonline.britishcouncil.org/visa/
https://www.visa.com.vn/en_vn/visa-offers-and-perks/udemy/149600
https://www.udemy.com/?deal_code=UDEAFFPV0901&utm_term=Homepage&utm_content=Banner&utm_campaign=a5a1T000001AX0IQAW_._Visa-APAC-Sep-2021&ranMID=39197&ranEAID=L4%2FfQ1lUN8I&ranSiteID=L4_fQ1lUN8ILzr_1PZHZ5hjEZhQ01NitQ&LSNPUBID=L4%2FfQ1lUN8I&utm_source=affcampaign&utm_medium=udemyads
https://www.udemy.com/?deal_code=UDEAFFPV0901&utm_term=Homepage&utm_content=Banner&utm_campaign=a5a1T000001AX0IQAW_._Visa-APAC-Sep-2021&ranMID=39197&ranEAID=L4%2FfQ1lUN8I&ranSiteID=L4_fQ1lUN8ILzr_1PZHZ5hjEZhQ01NitQ&LSNPUBID=L4%2FfQ1lUN8I&utm_source=affcampaign&utm_medium=udemyads
https://www.visa.com.vn/en_vn/visa-commercial-offers/google-ads/138335?search=ads
https://smeoffers.poshvine.com/offer/offer-details/aab6683b-4bcb-4e20-841e-41fc0f377ad2/all/google-ads
https://smeoffers.poshvine.com/offer/offer-details/aab6683b-4bcb-4e20-841e-41fc0f377ad2/all/google-ads
https://smeoffers.poshvine.com/offer/offer-details/aab6683b-4bcb-4e20-841e-41fc0f377ad2/all/google-ads
https://smeoffers.poshvine.com/offer/offer-details/aab6683b-4bcb-4e20-841e-41fc0f377ad2/all/google-ads
https://smeoffers.poshvine.com/offer/offer-details/aab6683b-4bcb-4e20-841e-41fc0f377ad2/all/google-ads
https://smeoffers.poshvine.com/offer/offer-details/aab6683b-4bcb-4e20-841e-41fc0f377ad2/all/google-ads
https://smeoffers.poshvine.com/offer/offer-details/aab6683b-4bcb-4e20-841e-41fc0f377ad2/all/google-ads
https://smeoffers.poshvine.com/offer/offer-details/aab6683b-4bcb-4e20-841e-41fc0f377ad2/all/google-ads


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 3 

 

chức thẻ Visa để được giải đáp: 

o http://twitter.com/askvisa 

o Nhóm Truyền thông Toàn cầu: globalmedia@visa.com  

 

http://twitter.com/askvisa
mailto:globalmedia@visa.com

