
 

 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH 

ƯU ĐÃI CHI TIÊU THẺ TÍN DỤNG VPBANK Z JCB TẠI CJ CGV 

 

1. Tên Chương trình: “Chương trình hợp tác ưu đãi cho chủ thẻ tín dụng VPBank Z 

JCB tại CJ CGV”. 

2. Mức ưu đãi: Mua 02 vé xem phim CGV chỉ với 65.000 đồng/01 vé khi mua vé trực 

tuyến trên ứng dụng CGV Cinema hoặc website www.cgv.vn.   

3. Đối tượng Khách hàng và phạm vi áp dụng: Chủ thẻ thực hiện thanh toán bằng thẻ tín 

dụng VPBank Z JCB  (bao gồm các loại thẻ tương ứng với đầu BIN như sau)  

THẺ TÍN DỤNG BIN 

VPBank Z JCB 356772 

Lưu ý: Chương trình này áp dụng cho tất cả chủ thẻ tín dụng VPBank Z JCB (bao gồm 

thẻ chính và thẻ phụ)  

4. Thời gian triển khai Chương trình: 20/12/2022-28/02/2023 hoặc cho đến khi hết ngân 

sách dành cho Chương trình (tùy theo điều kiện nào đến trước). 

5. Nội dung của Chương trình:  

- Mua 02 vé xem phim CGV chỉ với 65.000 đồng/01 vé khi mua vé trực tuyến trên ứng 

dụng CGV Cinema hoặc website www.cgv.vn và thanh toán bằng thẻ tín dụng VPBank Z 

JCB 

- Cách thức nhận ưu đãi: 

Bước 1: Chọn mua vé xem phim.  

Bước 2: Tại mục “Giảm giá”, chọn ô “Đối tác”, tiếp tục chọn “VPBank Card”. 

Bước 3: Chủ thẻ hợp lệ tiếp tục đến bước thanh toán và sử dụng thẻ tín dụng VPBank Z 

JCB. 

Bước 4: Chủ thẻ hợp lệ xuất trình thông tin tại rạp CGV để nhận vé xem phim. 

- Không giới hạn số lượt ưu đãi theo ngày 

- Chương trình bắt đầu từ 09h00 - 23h59 hàng ngày. 

- Áp dụng cho vé xem phim 2D tại tất cả rạp CGV trên toàn quốc. 

- Mỗi chủ thẻ hợp lệ chỉ được hưởng 01 (một) lần ưu đãi/2 vé/ 24h và không giới hạn số 

lượt ưu đãi trong suốt thời gian diễn ra chương trìnhTổng số lượng code: 1.531 code/ 

chương trình 

6. Điều khoản và điều kiện của Chương trình: 

http://www.cgv.vn/


 

 

- Chương trình chỉ áp dụng cho hạng ghế thường và hạng ghế VIP cho phim 2D. Mỗi cặp 

vé được áp dụng cho cùng một bộ phim, một suất chiếu và cùng hạng ghế. 

- Chương trình không áp dụng khi khách hàng thực hiện giao dịch mua vé và có lịch chiếu 

vào các ngày lễ, Tết theo quy định của pháp luật, bao gồm: Tết Dương lịch (1/1/2023), 

Tết Nguyên Đán (20/1 – 26/1/2023), Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (29/4/2023), 30/4/2023, 

1/5/2023, Ngày Quốc Khánh (2/9/2023). 

- Không áp dụng cho suất chiếu sớm, suất chiếu đặc biệt, và các phòng chiếu đặc biệt như: 

IMAX, 4DX, GOLD CLASS, STARIUM, L’AMOUR, SWEETBOX… 

- Chương trình áp dụng cho tất cả các cụm rạp chiếu phim CGV trên toàn quốc. 

- Vé xem phim không có giá trị đổi thành tiền mặt hay hoàn trả. 

- Chương trình không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác. 

- KH chỉ tiến hành thanh toán khi hệ thống đã hiển thị số tiền giảm giá. VPBank và CGV 

không chịu trách nhiệm về việc hệ thống không hiển thị số tiền giảm giá mà KH vẫn tiến 

hành thanh toán. 

- Bằng việc tham gia Chương trình này, Chủ Thẻ đồng ý cho VPBank có thể liên lạc với 

Chủ Thẻ qua số điện thoại/email đã đăng ký với VPBank để gửi thông tin cập nhật các 

Chương trình ưu đãi của VPBank đến với Chủ Thẻ. 

- Nếu được khách hàng đồng ý, 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 mại 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. 

- 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, Chủ Thẻ 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 VPBank liên quan đến việc tham gia vào Chương trình hoặc 

tiếp nhận hoặc sử dụng dịch vụ. 

- Chủ Thẻ có thể kiểm tra giao dịch đã được ghi nhận vào tài khoản Thẻ tín dụng của mình 

thông qua Ngân Hàng Trực Tuyến hoặc gọi Trung Tâm Dịch Vụ Khách hàng 247. VPBank 

sẽ căn cứ vào thông tin ngày giao dịch, ngày hệ thống được lưu trữ trên hệ thống VPBank 

để xác định giao dịch chi tiêu hợp lệ. 

- Bất cứ giao dịch nào mà VPBank nghi vấn là giao dịch không hợp lệ dựa trên thông tin về 



 

 

thời gian, nơi thực hiện giao dịch hoặc các yếu tố khác sẽ bị trừ ra khỏi tổng giao dịch chi 

tiêu được hưởng ưu đãi. VPBank có quyền yêu cầu Chủ Thẻ cung cấp hóa đơn tài chính, 

hóa đơn giao dịch thanh toán bằng Thẻ tín dụng, để bảo đảm rằng các giao dịch của Chủ 

Thẻ là hợp lệ theo Điều khoản và Điều kiện của Bản Chấp Thuận Sử Dụng Thẻ tín dụng 

và bản Điều Khoản và Điều Kiện này. 

- Các giao dịch bị hủy, có tranh chấp hoặc được hoàn lại sẽ bị trừ ra khỏi tổng giao dịch chi 

tiêu được hưởng ưu đãi. 

- Sau khi Chủ Thẻ đủ điều kiện và nhận được ưu đãi, nếu các giao dịch hợp lệ để tham gia 

ưu đãi bị trả lại hoặc bị hủy, VPBank có quyền trừ giá trị của ưu đãi vào tài khoản Thẻ tín 

dụng VPBank của Chủ Thẻ Chính mà không cần thông báo đến Chủ Thẻ. Giao dịch sẽ 

được thể hiện trên bảng sao kê kì kế tiếp tính từ ngày hủy giao dịch. 

- Chủ Thẻ phải chịu mọi chi phí phát sinh (nếu có) liên quan đến việc nhận ưu đãi 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 ưu đãi, bao gồm kết quả Chủ 

Thẻ  nhận ưu đãi trong suốt Chương trình này là cuối cùng, chính thức. 

- Bản Điều Khoản và Điều Kiện của 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. 

- Mọi quyết định của VPBank liên quan đến các Chương trình ưu đãi, bao gồm kết quả Chủ 

Thẻ 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. 

- Trường hợp có khiếu nại, vui lòng liên hệ trong vòng tối đa 30 ngày kể từ ngày kết thúc 

chương trình qua bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng 24/7 – VPBank 1900545415. 

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

việc tham gia Chương trình ưu đãi này, Chủ Thẻ mặc định chấp thuận tất cả các Điều 

khoản và Điều Kiện của Chương trình ưu đãi 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 Pháp luật. 


