
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 THẺ TÍN DỤNG VPBANK NGÀNH HÀNG MUA SẮM 

 

1. Nội dung Chương trình: 

 

THƯƠNG 

HIỆU 
ƯU ĐÃI 

THỜI 

GIAN ƯU 

ĐÃI 

Từ nay đến 

hết 

ĐỊA ĐIỂM ÁP DỤNG 

Malloca 
Giảm 10% cho tổng hóa đơn khi 

thanh toán bằng thẻ VPBank 

15/12/2023 

39 Nguyễn Cơ Thạch, 

Phường An Lợi Đông, Quận 2 

279 Nguyễn Văn Trỗi, 

phường 10, Quận Phú Nhuận 

S503.01S04 Vinhomes Grand 

Park, Quận 9, TP Thủ Đức 

Số 10, Chương Dương Độ, 

Phường Chương Dương, 

Quận Hoàn Kiếm 

45 Điện Biên Phủ, Phường 

Hòa Khê, Quận Thanh Khê 

 

Potico 

Giảm 50,000VND cho đơn 

299,000VND cho các ngày lễ 

Valetine và Quốc Tế Phụ Nữ 

08/03 

Giảm 15% cho mọi đơn hàng tối 

đa 30,000VND cho chủ thẻ 

VPBank 31/12/2023 

website: http://potico.vn 

 

Tiki 

Giảm giá 100.000VNĐ cho đơn 

1.000.000VNĐ áp dụng vào Thứ 

5 và Thứ 6 hàng tuần. 03/03/2023 

www.tiki.vn 

 

Thế giới điện 

giải 

Giảm 1.000.000 đồng và tặng bộ 

tiền xử lý nước 7.000.000 đồng 

khi mua máy lọc nước ion kiềm 

13/07/2023 
Chuỗi cửa hàng Thế giới điện 

giải trên toàn quốc  

Skecher 

Giảm 10% trên nguyên giá của 

tất cả sản phẩm có tại cửa hàng 

cho chủ thẻ Classic và Titanium 

Giảm 15% trên nguyên giá của 

tất cả sản phẩm có tại cửa hàng 

cho chủ thẻ Platinum và 

Signature 

15/05/2023 TP. Hồ Chí Minh 

Aura 

Ưu đãi 10%-20% cho khách 

hàng là chủ thẻ của VP bank, cho 

tổng hóa đơn lắp đặt các gói giải 

pháp nhà thông minh Aura/ Tặng 

25/08/2023 

Số 130 Nguyễn Thị Minh 

Khai, Phường Võ Thị Sáu, 

Quận 3, TP.HCM 

http://www.tiki.vn/
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Trang số 2 

 

voucher tiền mặt trị giá 

5,000,000 VNĐ cho khách hàng 

mới mở thẻ tại VP Bank, cho 

tổng hóa đơn lắp đặt các gói giải 

pháp nhà thông minh Aura 

PNJ Watch 

Giảm 500.000 VND cho hóa đơn 

từ 4.000.000 VND và giảm 

1.000.000 VND cho hóa đơn từ 

7.000.000 VND cho tất cả sản 

phẩm đồng hồ và mắt kính. 

31/08/2023 
Hệ thống cửa hàng PNJ 

Watch toàn quốc và website  

Kat Jewelry 

Ưu đãi 10% cho khách hàng 

thanh toán bằng thẻ VPBank 

(không cộng dồn các chương 

trình giảm giá khác) 

15/09/2023 TPHCM & ĐÀ NẴNG 

CasaMia 

Interior 

Giảm 10% cho tổng hóa đơn khi 

khách hàng thanh toán bằng thẻ 

VPBank. 

27/09/2023 
14A15 Thảo Điền, Phường 

Thảo Điền, TP Thủ Đức 

SARTO.9 

Giảm 25% với sản phẩm & dịch 

vụ may đo, bán sẵn Âu phục 

Nam mang thương hiệu Sarto9. 

Giảm 20% với sản phẩm giầy, ví 

da, thắt lưng mang thương hiệu 

Don Italo. 

31/12/2023 

294 Bà Triệu, Phường Lê Đại 

Hành, Quận Hai Bà Trưng, 

TP Hà Nội 

121 Hàng Bông, Phường 

Hàng Bông, Quận Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 

579 Mart 

Giảm 50.000 cho hóa đơn mua 

hàng đầu tiên từ 500.000đ và 

chiết khấu 3% cho các hóa đơn 

tiếp theo theo hình thức cộng dồn 

điểm tích lũy đối với tất cả các 

chủ thẻ VPBank. 

25/04/2023 
169 Thái Hà, Phường Láng 

Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội 

Watsons 
Giảm 10% tổng hóa đơn khi 

thanh toán bằng thẻ VPBank 
01/03/2023 

Cửa hàng Watsons trên toàn 

quốc, tham khảo tại website 

https://www.watsons.vn/  

Flowerstore 

Giảm 25% (tối đa 120.000) cho 

tổng hóa đơn khi thanh toán tại 

website flowerstore.vn.  

Nhập mã VPBHOA25 mã ưu đãi 

và thanh toán bằng thẻ VPBank 

hợp lệ. Mã ưu đãi được áp dụng 

tất cả các ngày trong tuần. 

10/05/2023 
Webstite 

https://flowerstore.vn/  

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 Tín dụng VPBank. 

- Thông báo với nhân viên trước khi sử dụng ưu đãi 

https://www.watsons.vn/
https://flowerstore.vn/
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Trang số 3 

 

3. Một số quy định khác: 

- Bằng việc tham gia chương trình này, Khách hàng đồng ý cho VPBank/đối tác VPBank có thể liên 

lạc với Khách hàng qua số điện thoại/ email đã đăng ký với VPBank để xác minh một số thông tin 

và yêu cầu bổ sung giấy tờ nếu cần thiết khi xác nhận trúng thưởng và giao nhận hoặc/và gửi thông 

tin cập nhật các chương trình khuyến mại của VPBank đến với Khách hàng. 

- Khách hàng tham gia chương trình cần giữ lại hóa đơn khi chi tiêu tại các địa điểm ưu đãi để phòng 

các trường hơp đối soát với VPBank khi không nhận được ưu đãi. VPBank và đối tác sẽ kiểm tra 

hóa đơn và có quyền từ chối hoặc thực hiện bổ sung hoàn tiền/ưu đãi cho Khách hàng. 

- 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 mãi 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. 

- Giao dịch chi tiêu hợp lệ được thực hiện bởi Chủ Thẻ Chính hoặc thẻ Phụ và phải là các giao dịch 

mua bán thực tế và được phép theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

- 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, Khách hàng 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 cho 

VPBank liên quan đến việc tham gia vào Chương trình hoặc tiếp nhận hoặc sử dụng dịch vụ. 

- VPBank, những công ty liên kết của VPBank, giám đốc, nhân viên và người đại diện tương ứng 

của VPBank và những công ty liên kết này sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát, thiệt hại 

nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở những mất mát gián tiếp và phái sinh) hoặc bất kỳ tai nạn cá 

nhân nào xảy ra từ việc tham gia vào Chương trình hoặc do việc tiếp nhận hoặc sử dụng quà 

tặng/dịch vụ, ngoại trừ những trách nhiệm được luật pháp quy định. 

- VPBank có toàn quyền từ chối trao quà tặng/dịch vụ cho bất kỳ Khách hàng nào mà VPBank cho 

là cung cấp thông tin không hợp lệ, không rõ ràng, không đầy đủ hoặc vi phạm bất kỳ Điều khoản 

và Điều kiện nào của Chương trình. 

- VPBank sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc Chủ thẻ không nhận được thông báo do thay đổi 

địa chỉ liên hệ, email hay số điện thoại mà chưa cập nhật cho VPBank, hay việc thư Thông báo bị 

thất lạc, hư hỏng hoặc mất cắp trong quá trình gửi. 

- Khách hàng chịu mọi chi phí phát sinh (nếu có) liên quan đến việc nhận quà tặng/dịch vụ 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 khuyến mãi, bao gồm kết quả Khách 

hàng 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. 

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

gia Chương trình Khuyến mại này, Khách Hàng mặc định chấp thuận tất cả các Điều khoản và Điều 

Kiện của Chương trình Khuyến mại 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 VPBank và của Pháp luật. 

 

 


