
 

 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH 1  

ƯU ĐÃI CHI TIÊU THẺ TÍN DỤNG VPBANK MASTERCARD TẠI SAMCENTER 

 

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

SAMCENTER”. 

2. Mức ưu đãi: Giảm 2.000.000 VNĐ khi thực hiện thanh toán hóa đơn có chứa ít nhất 01 

sản phẩm thuộc dòng sản phẩm điện thoại Samsung S23 series  

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: Từ ngày 16/03/2023 đến hết 15/04/2023 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 2.000.000 VNĐ khi thực hiện thanh toán hóa đơn có chứa ít nhất 01 sản phẩm thuộc 

dòng sản phẩm điện thoại Samsung S23 series.  

- Khách hàng sẽ được áp dụng Chương trình ưu đãi khi mua hàng hóa tại website 

www.samcenter.vn  

- Số lượng ưu đãi: Mỗi Khách hàng được áp dụng tối đa 01 ưu đãi trong suốt thời gian diễn 

ra chương trình  

6. Điều khoản và điều kiện của Chương trình: 

- 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 

và thanh toán bằng một trong các loại thẻ theo quy định. 

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

- 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 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. 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH 2 

ƯU ĐÃI CHI TIÊU THẺ TÍN DỤNG VPBANK MASTERCARD TẠI PNJ 

 

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

Mastercard tại PNJ”. 

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

9. 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 

 

10. Thời gian triển khai Chương trình: Từ ngày 01/03/2023 đến hết 30/04/2023 hoặc cho 

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

11. 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/tháng/ưu đãi 

- Áp dụng tối đa 62 suất/tháng và tối đa 124 suất trong suốt 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. 

12. Điều khoản và điều kiện của Chương trình: 

- 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 PNJ cung cấp và thanh toán bằng một trong các loại thẻ theo quy định do VPBank 

phát hành; 

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

- 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 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. 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH 3 

ƯU ĐÃI CHI TIÊU THẺ TÍN DỤNG VPBANK MASTERCARD TẠI AGODA 

 

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

Mastercard tại Agoda”. 

2. Mức ưu đãi: Giảm 15% Tối đa 650.000đ khi đặt phòng khách sạn 

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:  

 Thời gian đặt phòng: Đến hết ngày 31/05/2023 

 Thời gian lưu trú: Đến hết ngày 31/12/2023 

5. Nội dung của Chương trình:  

 Giảm 15% Tối đa 650.000đ cho đặt phòng khách sạn khi khách hàng thanh toán 

bằng thẻ tín dụng VPBank Mastercard. 

 Ưu đãi áp dụng cho tất cả khách sạn có nhãn “Promotion Eligible”. 

6. Điều khoản và điều kiện của Chương trình: 

- 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 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. 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH 4 

ƯU ĐÃI CHI TIÊU THẺ TÍN DỤNG VPBANK MASTERCARD TẠI CANIFA 

 

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

Mastercard tại Canifa”. 

2. Mức ưu đãi: Giảm 100.000VNĐ cho hóa đơn từ 1.000.000VNĐ   

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: 15/03/2023-15/06/2023 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 100.000VNĐ cho hóa đơn từ 1.000.000VNĐ khi 

khách hàng thanh toán bằng thẻ tín dụng VPBank Mastercard. 

6. Điều khoản và điều kiện của Chương trình: 

- Áp dụng cho sản phẩm nguyên giá. 

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

hàng của Canifa trừ các cửa hàng không áp dụng chương trình theo danh sách sau: 

a) Canifa Aeon Mall Long Biên 

b) Canifa Aeon Mall Hà Đông 

c) Canifa Aeon Mall Hải Phòng 

d) Canifa Lotte Liễu Giai 

e) Canifa Savico Long Biên 

f) Canifa Aeon Mall Tân Phú 

g) Canifa Aeon Mall Bình Tân 

h) Canifa Sense city 

i) Canifa Robin Cresent Mall 

- 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 Canifa cung cấp và thanh toán bằng một trong các loại thẻ theo quy định tại mục 3 

do VPBank phát hành. 

- 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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DANH SÁCH CỬA HÀNG ÁP DỤNG CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI 

STORE NAME ADDRESS NAME CITY 

Canifa 171 Trần Phú 
Số 171 Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, TP. Hà 

Nội, Việt Nam 
Hà Nội 

Canifa 121 - 123 Chùa Bộc 
Số 121 + 123 Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, 

TP. Hà Nội, Việt Nam 
Hà Nội 

Canifa 181 Giảng Võ 
Số 181 Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP. Hà 

Nội, Việt Nam 
Hà Nội 

Canifa 24 Hoàng Quốc Việt 
Tầng 1 - Tòa nhà An Phú, số 24 Hoàng Quốc Việt, Phường 

Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Việt Nam 
Hà Nội 

Canifa 247 Hồ Tùng Mậu 
Số 247 Hồ Tùng Mậu, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, 

TP. Hà Nội, Việt Nam 
Hà Nội 

Canifa 25 Lê Đại Hành 
Tầng 1,2,3 khu C, tòa nhà CDC, số 25 Lê Đại Hành, Phường 

Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, Việt Nam 
Hà Nội 

Canifa - Centerpoint - 27 Lê 

Văn Lương 

Tầng 1, Tòa nhà Hanoi Centerpoint, số 27 Lê Văn Lương, 

Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 
Hà Nội 

Canifa 276 Chùa Thông 
Số 276 Chùa Thông, Phường Sơn Lộc, Thị xã Sơn Tây, TP. 

Hà Nội, Việt Nam 
Hà Nội 

Canifa 335 đường Cầu Giấy 
Tầng 1+2, số 335 đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận 

Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Việt Nam 
Hà Nội 

Canifa 440 Quang Trung 
Số 440 Quang Trung, Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP. Hà 

Nội, Việt Nam 
Hà Nội 

Canifa 447 Lạc Long Quân 
Số 447 Lạc Long Quân, tổ 9, cụm 1, Phường Xuân La, Quận 

Tây Hồ, TP. Hà Nội, Việt Nam 
Hà Nội 

Canifa 554 Nguyễn Văn Cừ 
Số 554 Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, 

TP. Hà Nội, Việt Nam 
Hà Nội 

Canifa Shop 3&4, BigC 

Thăng Long 

Shop 3&4, BigC Thăng Long, 222 Trần Duy Hưng, Phường 

Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Việt Nam 
Hà Nội 

Canifa Royal City 

Lô B2-R6-43-44, tầng 2,TTTM Royal City,số 72 đường 

Nguyễn Trãi, P.Thượng Đình, Q.Thanh Xuân, Hà Nội, Việt 

Nam 

Hà Nội 

Canifa Times City 
Lô TL 38-42, TĐ-K24, tầng B1 TTTM MegaMall Times city, 

458 Minh Khai, P.Vĩnh Tuy, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội 
Hà Nội 

Canifa 38 Kim Đồng 38 Kim Đồng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội Hà Nội 

Canifa 185 Trần Hưng Đạo 
Tầng 1 nhà số 185 Trần Hưng Đạo, Phường Tiền An, TP. Bắc 

Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 
Bắc Ninh 

Canifa Lê Lợi 
Tầng 1&2 số nhà 195&197 đường Lê Lợi, phường Hoàng Văn 

Thụ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 
Bắc Giang 

Canifa 54 Biên Hòa 
Số nhà 54 Biên Hòa, Phường Minh Khai, TP. Phủ Lý, Tỉnh Hà 

Nam, Việt Nam 
Hà Nam 

Canifa 23 Lạch Tray 
Nhà số 23 Lạch Tray, Phường Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, 

TP. Hải Phòng 
Hải Phòng 



 

 

Canifa 1979-1981 Đại lộ 

Hùng Vương 

Số 1979-1981 Đại lộ Hùng Vương, Phường Gia Cẩm, TP. Việt 

Trì, Tỉnh Phú Thọ 
Phú Thọ 

Canifa 369-371 Đường Lương 

Ngọc Quyến 

Số 369-371 Đường Lương Ngọc Quyến, Phường Hoàng Văn 

Thụ, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam 
Thái Nguyên 

Canifa 3 Trần Phú 
Nhà số 03 Trần Phú, Phường Điện Biên, TP. Thanh Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa, Việt Nam 
Thanh Hóa 

Canifa 109 Phạm Ngũ Lão 
Số 109 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, TP. Hải 

Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam 
Hải Dương 

Canifa 110 Nguyễn Văn Cừ 
Số 110 Nguyễn Văn Cừ, khối 2, Phường Trường Thi, TP. 

Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam 
Nghệ An 

Canifa 145 Lê Lợi 
Số 145 Lê Lợi, Phường Lê Lợi, TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt 

Nam 
Nghệ An 

Canifa Hàng Tiện 
Số nhà 126+128 Hàng Tiện, Phường Quang Trung, TP. Nam 

Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam 
Nam Định 

Canifa 142 Điện Biên 
Nhà số 142, đường Điện Biên 1, Phường Lê Lợi, TP. Hưng 

Yên, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam 
Hưng Yên 

Canifa 155 Lê Hồng Phong 
Số 155, đường Lê Hồng Phong, Phường Đông Thành, TP. 

Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam 
Ninh Bình 

Canifa 37 Mê Linh 
Số nhà 37 Mê Linh, Phường Liên Bảo, TP. Vĩnh Yên, Tỉnh 

Vĩnh Phúc, Việt Nam 
Vĩnh Phúc 

Canifa 460 Lý Bôn 
Số Lô PG1 460 Lý Bôn, Phường Đề Thám, TP. Thái Bình, 

Tỉnh Thái Bình, Việt Nam 
Thái Bình 

Canifa Lạng Sơn 
79E + 79G Trần Đăng Ninh, Phường Tam Thanh, TP. Lạng 

Sơn, Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam 
Lạng Sơn 

Canifa SH22.SH24.SH26 Khu 

Thương Mại 

Tầng 1 & 2, Khu thương mại chung cư cao tầng, Phường Trần 

Hưng Đạo, TP. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam 
Quảng Ninh 

Canifa Vũng Tàu 
200 đường Ba Cu, Phường 3, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

Canifa 227C Yersin, Bình 

Dương 

Số 227C Yersin, Tổ 34, Khu phố 5, Phường Phú Cường, 

Thành Phố Thủ Dầu Một, Bình Dương 
Bình Dương 

Canifa Đà Nẵng 
250 Lê Duẩn, Phường Tân Chính, Quận Thanh Khê, TP Đà 

Nẵng 
Đà Nẵng 

Canifa Vincom Biên Hòa 
1096 Phạm Văn Thuận, Phường Tân Mai, TP Biên Hòa, Tỉnh 

Đồng Nai 
Đồng Nai 

Canifa Vicom Thảo Điền 
L2-09A, TTTM Vicom Thảo Điền, 161 Xa Lộ Hà Nội, 

Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp. HCM 
HCM 

Canifa SC VivoCity 
Lô 02-33, tầng 2, TTTM SC VivoCity, 1058 Nguyễn Văn 

Linh, P. Tân Phong, Quận 7, Tp. HCM 
HCM 

Canifa Vạn Hạnh Mall 
Tầng 3, Lô 3-07, TTTM Vạn Hạnh Mall, Số 11 đường Sư Vạn 

Hạnh, Phường 12, Quận 10 
HCM 

Canifa 24 Nguyễn Cơ Thạch 24 Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội Hà Nội 

Canifa Bà Triệu 69-73 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội Hà Nội 

 

 



 

 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH 5 

ƯU ĐÃI CHI TIÊU THẺ TÍN DỤNG VPBANK MASTERCARD TẠI CGV  

 

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

Mastercard tại CGV”. 

2. Mức ưu đãi: Mua 2 vé xem phim với giá 135.000VNĐ   

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: 10/03/2023-10/06/2023 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 2 vé xem phim chỉ với 135.000VNĐ  

- Áp dụng cho các giao dịch thanh toán bằng thẻ tín dụng VPBank Mastercard khi mua vé 

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

6. Điều khoản và điều kiện của Chương trình: 

- 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 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. 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH 6 

ƯU ĐÃI CHI TIÊU THẺ TÍN DỤNG VPBANK MASTERCARD TẠI SHOPEE FOOD 

 



 

 

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

Mastercard tại Shopee Food”. 

2. Mức ưu đãi: Giảm 20.000VNĐ hóa đơn từ 200.000VNĐ (Không bao gồm chi phí giao 

hàng)   

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: 03/03/2023-03/06/2023 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 20.000VNĐ hóa đơn từ 200.000VNĐ (Không bao gồm chi phí giao hàng)   

- Áp dụng cho các giao dịch thanh toán bằng thẻ tín dụng VPBank Mastercard  

6. Điều khoản và điều kiện của Chương trình: 

- 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 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. 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH 7 

ƯU ĐÃI CHI TIÊU THẺ TÍN DỤNG VPBANK MASTERCARD TẠI LAZADA 

 

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

LAZADA”. 

2. Mức ưu đãi: Giảm giá 100.000VNĐ cho các giao dịch thanh toán có giá trị từ 



 

 

800.000VNĐ trở lên khi mua hàng mỗi ngày.  

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: Từ ngày 01/04/2023 đến hết 10/05/2023 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 các giao dịch thanh toán có giá trị từ 800.000VNĐ trở lên khi 

mua hàng mỗi ngày.  

- Khách hàng sẽ được áp dụng Chương trình ưu đãi khi mua hàng hóa tại website 

www.lazada.vn hoặc trên ứng dụng di động Lazada  

Bước 1: Khách hàng đăng nhập tài khoản trên website Lazada.vn/Ứng dụng di động 

Lazada (hoặc đăng kí tài khoản nếu là khách hàng mới). 

Bước 2: Khách hàng thu thập phiếu khuyến mại thành công của ngân hàng VPBANK tại 

mục Mã giảm giá trên Hệ thống Lazada 

Bước 3: Chọn phương thức thanh toán bằng thẻ Tín dụng VPBank Mastercard, nhập thông 

tin thẻ hợp lệ. Hệ thống Lazada sẽ tự động giảm giá trên tổng giá trị đơn hàng. Theo đó, 

số tiền Khách hàng phải thanh toán là số tiền sau khi đã trừ đi khoản giảm giá. 

- Số lượng Mã Giảm Giá giới hạn mỗi ngày và được Các Bên thống nhất theo tình hình 

thực tế phát sinh qua email được chỉ định. 

- Mỗi Khách Hàng (căn cứ theo User ID mua hàng của Khách Hàng tại Lazada) chỉ được 

hưởng ưu đãi [01 lần/ ngày] trong thời gian diễn ra Chương Trình Hợp Tác 

6. Điều khoản và điều kiện của Chương trình: 

- 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 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. 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH 8 

ƯU ĐÃI CHI TIÊU THẺ TÍN DỤNG VPBANK MASTERCARD TẠI PHONG VŨ 

 

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

Mastercard tại Phong Vũ”. 

2. Mức ưu đãi: Giảm 500.000 VNĐ cho đơn hàng có giá trị từ 5.000.000 VNĐ khi mua 

hàng hóa, dịch vụ tại website www.phongvu.vn, nhập mã PVVBANK và thanh toán bằng 

dịch vụ VNPAY-QR.   

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: 25/03/2023-14/05/2023 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 500.000 VNĐ cho đơn hàng có giá trị từ 5.000.000 VNĐ khi mua hàng hóa, dịch 

vụ tại website www.phongvu.vn, nhập mã PVVBANK và thanh toán bằng dịch vụ 

VNPAY-QR. 

- Quy trình thực hiện thanh toán: 

Bước 1: Chọn thanh toán qua Cổng thanh toán VNPAY. 

Bước 2: Nhập thông tin thẻ và bấm chọn mã trong danh sách mã Khuyến mãi hoặc nhập 

mã PVVBANK. 

Bước 3: Kiểm tra thông tin hiển thị sau khi áp dụng mã khuyến mãi và chọn Tiếp tục để 

thanh toán. 



 

 

Bước 4: Nhập OTP xác thực giao dịch. 

6. Điều khoản và điều kiện của Chương trình: 

-  Số lượng khuyến mại: Mỗi Khách hàng được áp dụng tối đa 01 khuyến mại trong cả 

Chương trình. 

- 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 Phong Vũ 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. Phong Vũ 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.                                                                                                                                                                                                                 

- 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 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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