
 

 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH 

1. Tên Chương trình : “Ưu đãi chi tiêu thẻ tín dụng VPBANK tại PNJ” 

2. Nội dung của Chương trình:  

- Ưu đãi 1: Giảm 800.000 VNĐ, áp dụng hóa đơn từ 15.000.000 VNĐ. 

- Ưu đãi 2: Giảm 2.000.000 VNĐ, áp dụng hóa đơn từ 40.000.000 VNĐ. 

3. Đối tượng áp dụng:  

Khách hàng là chủ thẻ thanh toán quốc tế (bao gồm thẻ chính và thẻ phụ) do VPBank phát hành, 

bao gồm các loại thẻ tương ứng với đầu BIN như sau:  

THẺ TÍN DỤNG BIN 

CLASSIC & TITANIUM 

520399 

523975 

523975 

PLATINUM & DIAMOND WORLD 

 

 

 

 

524394 

518966 

454107 

406453 

405280 

419834 

478668 

Và các thẻ thanh toán quốc tế khác được VPBank phát hành trong quá trình diễn ra Chương trình 

ưu đãi. Các thanh toán quốc tế mà VPBank phát hành được áp dụng Chương trình ưu đãi nhưng 

chưa được ghi nhận trong Thỏa thuận này sẽ được hai bên xác nhận bằng văn bản. Văn bản này 

được xem là phụ lục của Thỏa thuận. 

4. Địa điểm áp dụng: 

- Hệ thống cửa hàng PNJ  trên toàn quốc & website: https://www.pnj.com.vn/ 

5. Thời gian triển khai Chương trình: 25/08/2022 – 31/10/2022 hoặc đến khi hết ngân sách dành  

cho chương trình, tùy thuộc vào sự kiện nào xảy ra trước. 

6. Điều khoản và điều kiện của Chương trình: 

- Mỗi chủ thẻ được hưởng giảm giá tối đa 1 lần/tháng/ưu đãi 

- Áp dụng tối đa 108 suất/ tháng và tối đa 325 suất trong suốt chương trình cho ưu đãi 01 

- Áp dụng tối đa 05 suất/tháng và tối đa 15 suất trong suốt chương trình cho ưu đãi 2 

- Áp dụng cho các sản phẩm trang sức vàng bạc PNJ & PNJ Silver, BST Disney, Pandora và 

Style by PNJ 

- Ưu đãi áp dụng mua trang sức tại hệ thống cửa hàng PNJ toàn quốc & website pnj.com.vn 

- Ưu đãi không áp dụng mua vàng miếng, nhẫn tròn trơn, vàng 24K, 22K, phụ kiện, đồng hồ 

- Ưu đãi được áp dụng đồng thời với các chương trình giảm giá khác, các chương trình khuyến 

mãi tặng quà, rút thăm trúng thưởng, khai trương & thanh toán trả góp lãi suất 0% tại PNJ; 

https://www.pnj.com.vn/


- Mức ưu đãi cho Khách hàng không được quy đổi ra tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng 

cho Khách hàng trong mọi trường hợp. Ưu đãi cũng không được quy đổi thành sản phẩm và 

không được chuyển nhượng cho người khác; 

- Khách hàng phải thanh toán tất cả các khoản tiền, phí phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ cho 

Bên B cung cấp và thanh toán bằng một trong các loại thẻ theo quy định tại Khoản 1.3 Điều 

này do Bên A phát hành; 

- Chương trình ưu đãi chỉ áp dụng cho Khách hàng lẻ. Bên B bảo lưu quyền từ chối áp dụng 

Chương trình ưu đãi cho các đơn hàng có dấu hiệu hoặc có cơ sở chứng minh được là Khách 

hàng mua đi bán lại hoặc mua với số lượng nhiều hơn hai (02) sản phẩm cùng loại trong thời 

gian diễn ra Chương trình ưu đãi. 

 


