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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI  

ƯU ĐÃI CHI TIÊU THẺ TÍN DỤNG VPBANK MASTERCARD    

I. Tên chương trình: “Ưu đãi chi tiêu thẻ tín dụng VPBank MasterCard”   

Chương trình “Ưu đãi chi tiêu thẻ tín dụng VPBank MasterCard” bao gồm 6 chương trình sau:   

- Chương trình 1: Ưu đãi chi tiêu thẻ tín dụng VPBank Mastercard tại Traveloka   

- Chương trình 2: Ưu đãi chi tiêu thẻ tín dụng VPBank Mastercard tại Warning Zone   

- Chương trình 3: Ưu đãi chi tiêu thẻ tín dụng VPBank Mastercard tại PNJ   

- Chương trình 4: Ưu đãi chi tiêu thẻ tín dụng VPBank Mastercard tại Nguyễn Kim    

- Chương trình 5: Ưu đãi chi tiêu thẻ tín dụng VPBank Mastercard tại Manwah, Ashima, Hutong   

- Chương trình 6: Ưu đãi chi tiêu thẻ tín dụng VPBank Mastercard tại Tiki 

II. Tổng ngân sách các chương trình: 2.845.400.000 (Đã bao gồm VAT) 

III. Đối tượng áp dụng:    

Các Khách hàng là chủ thẻ VPBank Mastercard, bao gồm các loại thẻ tương ứng với đầu BIN như sau:    

Loại Thẻ   BIN   

CLASSIC   520399   

TITANIUM   523975   

TIMO   523975   

PLATINUM   524394   

DIAMOND WORLD   518966   

IV. Chi tiết các chương trình ưu đãi 

  

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH 1:   

ƯU ĐÃI CHI TIÊU THẺ TÍN DỤNG VPBANK MASTERCARD TẠI TRAVELOKA   

1. Mức ưu đãi: Giảm 150.000VNĐ cho đơn hàng từ 1.400.000VNĐ    

2. Thời gian triển khai Chương trình: 15/11/2022-31/03/2023   

3. Nội dung của Chương trình:   - Giảm 150.000VNĐ cho đơn hàng từ 1.400.000VNĐ   

  

          

    

Hội sở chính   
    

    Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội       
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4.  Điều khoản và điều kiện của Chương trình:   

a)   Điều khoản & điều kiện cho Mã ưu đãi đặt phòng khách sạn:   

- Ưu đãi 150.000 VNĐ khi đặt phòng khách sạn sử dụng mã giảm giá VPLOKAKS.   

- Áp dụng cho mức giao dịch tối thiểu là 1.400.000 VNĐ. 

- Áp dụng cho mọi khách sạn và loại phòng, phụ thuộc vào chính sách của từng khách sạn.   

- Áp dụng tất cả các ngày trong tuần, bao gồm ngày Lễ, Tết    

b)   Điều khoản cho Dịch vụ cho Mã ưu đãi đặt vé máy bay:   

- Ưu đãi 150.000 VNĐ khi đặt vé máy bay đường bay quốc tế và nội địa khi sử dụng mã giảm giá 

VPLOKABAY.   

- Áp dụng cho mức giao dịch tối thiểu là 1.400.000 VNĐ.   

- Áp dụng cho mọi hãng bay.   

- Áp dụng tất cả các ngày trong tuần, bao gồm ngày Lễ, Tết    

c)   Điều khoản cho Dịch vụ cho Mã ưu đãi đặt vé Tham quan & Giải trí:    

- Ưu đãi 150.000 VNĐ cho vé Tham quan & Giải trí khi sử dụng mã VPLOKAVUI.   

- Áp dụng cho mức giao dịch tối thiểu là 1.400.000 VNĐ.   

- Áp dụng với tất cả các khu tham quan & giải trí   

- Áp dụng tất cả các ngày trong tuần, bao gồm ngày Lễ, Tết    

   

Điều khoản và điều kiện chung:   

- Mỗi khách hàng (tương ứng với 1 số điện thoại, 1 email, 1 thẻ tín dụng, 1 thiết bị) được sử dụng 1 mã 

mỗi tháng trong thời gian diễn ra chương trình. Để mã được áp dụng hợp lệ, lần áp dụng mã ưu đãi sau 

phải cách lần áp dụng mã ưu đãi trước đó tối thiểu 30 ngày.   

- Mã ưu đãi áp dụng đối với yêu cầu đặt phòng khách sạn, vé máy bay, vé tham quan và giải trí thực hiện 

tại ứng dụng Traveloka và trình duyệt Traveloka.   

- Chương trình này không kết hợp với các chương trình khuyến mãi khác của Traveloka.   

- Ưu đãi không được quy đổi ra tiền mặt.   

- Chỉ áp dụng khi thanh toán bằng VNĐ.   

- Mã ưu đãi không có giá trị quy đổi thành tiền mặt, hoặc sản phẩm và không được chuyển nhượng cho 

người khác.   
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- Ưu đãi được áp dụng đồng thời cùng chương trình quy đổi Điểm thưởng Traveloka khi khách hàng là 

thành viên Traveloka.   

- Khách hàng sử dụng mã ưu đãi sai mục đích hoặc vi phạm các điều khoản & điều kiện khuyến mãi sẽ bị 

từ chối việc sử dụng mã ưu đãi của Traveloka trong tương lai.   

- Sử dụng mã ưu đãi sai là khi Traveloka xác định rằng mã giảm giá bị áp dụng sai mục đích, nhằm gian 

lận hoặc trục lợi.   

- Traveloka không có trách nhiệm cấp lại các mã ưu đãi bị gián đoạn, hủy bỏ do gian lận, sự cố kỹ thuật 

hoặc do sử dụng không đúng cách.   

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH 2:   

ƯU ĐÃI CHI TIÊU THẺ TÍN DỤNG VPBANK MASTERCARD TẠI WARNING ZONE   

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

Zone”.    

2. Mức ưu đãi: Giảm 20% tối đa 500.000VNĐ cho hóa đơn thức ăn từ 1.000.000VNĐ (không bao gồm đồ 

uống) cho khách hàng khi thanh toán bằng thẻ tín dụng của VPBank.   

3. Thời gian triển khai Chương trình: Từ ngày 15/11/2022 đến hết 31/01/2023 hoặc cho đến khi hết ngân 

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

4. Nội dung của Chương trình:     

- Giảm 20% tối đa 500.000VNĐ cho hóa đơn thức ăn từ 1.000.000VNĐ (không bao gồm đồ uống).    

 - Áp dụng cho các giao dịch thanh toán bằng thẻ tín dụng VPBank Mastercard tại các địa điểm ưu đãi 

như sau:    

 Nhà hàng Warning Zone: 31 Lê Thị Riêng, Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

 Nhà hàng Warning Zone: 33 Nguyễn Đình Chiểu, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh   

 Nhà hàng Warning Zone: Lầu 3 tòa nhà M plaza, 39 Đ. Lê Duẩn, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố  

Hồ Chí Minh   

 Nhà hàng Warning Zone: 76 Nguyễn Văn Thủ, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh   

 Nhà hàng Warning Zone: 283 Quang Trung, Phường 10, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh   

 Nhà hàng Warning Zone: 173 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh   

 Nhà hàng Warning Zone: 159C Đề Thám, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh   

 Nhà hàng Warning Zone: 72C Trần Quốc Toản, Phường 8, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh   

 Nhà hàng Warning Zone: 72 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh 

 Nhà hàng Warning Zone: 99 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.    
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5.  Điều khoản và điều kiện của Chương trình:    

- Mỗi Chủ thẻ được áp dụng ưu đãi nhiều lần trong suốt Thời gian diễn ra Chương trình ưu đãi.    

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH 3: 

ƯU ĐÃI CHI TIÊU THẺ TÍN DỤNG VPBANK MASTERCARD TẠI PNJ 

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

PNJ”.   

2. Mức ưu đãi: Giảm 800.000 VNĐ, áp dụng hóa đơn từ 15.000.000 VNĐ   

3. Thời gian triển khai Chương trình: Từ ngày 01/12/2022 đến hết 28/02/2023 hoặc cho đến khi hết 

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

4. Nội dung của Chương trình:    

- Giảm 800.000 VNĐ, áp dụng hóa đơn từ 15.000.000 VNĐ   

- Áp dụng cho các giao dịch thanh toán bằng thẻ tín dụng VPBank Mastercard tại các địa điểm ưu đãi như 

sau: Hệ thống cửa hàng PNJ & website: https://www.pnj.com.vn   

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

- Tổng số lượng code ưu đãi tối đa là 41 code/tháng và tối đa 123 code ưu đãi trong thời gian triển khai 

chương trình 

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

- 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.   

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

cấp và thanh toán bằng một trong các loại thẻ theo quy định do VPBank phát hành;   

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH 4:  

ƯU ĐÃI CHI TIÊU THẺ TÍN DỤNG VPBANK MASTERCARD TẠI NGUYỄN KIM     

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

Nguyễn Kim”.   

2. Mức ưu đãi: Giảm 500.000VNĐ cho sản phẩm từ 10.000.000VNĐ     

3. Thời gian triển khai Chương trình: 16/12/2022-28/02/2023 hoặc cho đến khi hết ngân sách dành cho 

Chương trình (tùy theo điều kiện nào đến trước).   
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4. Nội dung của Chương trình:    

- Giảm 500.000VNĐ cho sản phẩm từ 10.000.000VNĐ    

- Áp dụng cho các giao dịch thanh toán bằng thẻ tín dụng VPBank Mastercard tại tất cả các cửa hàng của 

Nguyễn Kim (chi tiết tại website https://www.nguyenkim.com/).   

6. Điều khoản và điều kiện của Chương trình:   

- Mỗi Khách hàng được áp dụng tối đa ưu đãi là 1 lần/tháng   

- Đơn hàng phải có ít nhất 01 sản phẩm từ 10.000.000 VNĐ trở lên và thanh toán 100% giá trị hóa đơn 

tham gia chương trình. Khách hàng không được tách hóa đơn thanh toán để nhận được ưu đãi.   

- 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 do Nguyễn Kim 

cung cấp và thanh toán bằng một trong các loại thẻ theo quy định tại mục 3 do VPBank phát hành.   

- Chương trình ưu đãi chỉ áp dụng cho Khách hàng lẻ. Nguyễn Kim 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  

 

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH 5:  

ƯU ĐÃI CHI TIÊU THẺ TÍN DỤNG VPBANK MASTERCARD TẠI MANWAH,   

ASHIMAVÀ HUTONG  

1. Tên Chương trình: “Chương trình hợp tác ưu đãi cho chủ thẻ tín dụng VPBank Mastercard tại Manwah, 

Ashima và Hutong”.   

2. Mức ưu đãi: Giảm 15% tối đa 200.000VNĐ cho hóa đơn từ 700.000VNĐ (Trước VAT)    

3. Thời gian triển khai Chương trình: 24/12/2022-28/02/2023 hoặc cho đến khi hết ngân sách dành cho 

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

4. Nội dung của Chương trình:    

- Giảm 15% tối đa 200.000VNĐ cho hóa đơn từ 700.000VNĐ (Trước VAT)    

- Áp dụng cho các giao dịch thanh toán bằng thẻ tín dụng VPBank tại Manwah, Ashima Và Hutong Miền 

Bắc và Miền Nam. Không áp dụng tại các nhà hàng thuộc khu vực Thành phố Vinh, Nghệ An và các nhà 

hàng trong Trung tâm thương mại Aeonmall    

- Mỗi tài khoản có thể được hưởng ưu đãi nhiều lần trong cùng một ngày nhưng không được tách bàn, tách 

hóa đơn ở mỗi lần áp dụng trong Thời gian tổ chức Chương trình ưu đãi.    

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH 6: 
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ƯU ĐÃI CHI TIÊU THẺ TÍN DỤNG VPBANK MASTERCARD TẠI TIKI 

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

TIKI”. 

2. Mức ưu đãi: Giảm 100.000VNĐ cho đơn từ 1.000.000VNĐ áp dụng vào Thứ 5 và Thứ 6 hàng tuần. 

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

Mastercard (bao gồm các loại thẻ tương ứng với đầu BIN như sau)  

THẺ TÍN DỤNG BIN 

CLASSIC 520399 

TITANIUM 523975 

TIMO 523975 

PLATINUM 524394 

DIAMOND WORLD 518966 

 

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

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

5. Nội dung của Chương trình:  

- Giảm giá 100.000VNĐ cho đơn 1.000.000VNĐ áp dụng vào Thứ 5 và Thứ 6 hàng tuần 

- Áp dụng cho các giao dịch thanh toán bằng thẻ tín dụng VPBank Mastercard tại website hoặc ứng dụng 

Tiki (chi tiết tại website www.tiki.vn) 

6. Điều khoản và điều kiện của Chương trình: 

- Mỗi Khách hàng được áp dụng tối đa ưu đãi là 1 lần/tuần trong thời hạn chương trình. 

- Ưu đãi không áp dụng đối với một số mặt hàng theo danh mục sản phẩm hạn chế quy định rõ như sau: 

sản phẩm rượu từ 15 độ, sữa cho trẻ dưới 24 tháng tuổi, mã Phiếu Quà Tặng Tiki, Dịch Vụ Thanh Toán 

Hóa Đơn, và một số sản phẩm thuộc GiftPop, Dịch Vụ Sim Số - Thẻ Cào - Thẻ Game. 

- Chương trình ưu đãi được áp dụng cùng lúc với các chương trình khuyến mãi nhập mã giảm giá khác và 

được áp dụng đồng thời với phương thức thanh toán bằng Tiki Xu. 

- Chương trình ưu đãi không áp dụng đồng thời với Chương trình Trả góp.  

- Trường hợp đơn hàng phát sinh việc đổi/trả sản phẩm sau khi thanh toán thành công mà giá trị đơn hàng 

sau cùng không còn đáp ứng điều kiện của Chương trình, Bên A đồng ý thanh toán chi phí dựa trên giá 

trị thanh toán đơn hàng thực tế sau cùng. 

 

V.  Điều kiện, điều khoản chung áp dụng với khách hàng tham gia chương trình ưu đãi chi 

tiêu với thẻ tín dụng VPBank MasterCard   
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- Các 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 do tại các nhà 

cung cấp dịch vụ áp dụng chương trình ưu đãi cung cấp và thanh toán bằng một trong các loại thẻ theo 

quy định tại mục 3 do VPBank phát hành.    

- Chương trình ưu đãi chỉ áp dụng cho Khách hàng lẻ. Các nhà cung cấp dịch vụ trong chương trình ưu đãi 

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 trong thời gian diễn ra Chương trình ưu đãi.    

- 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.    

- 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 



 

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 8   

   

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. 
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