
 

 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH 

ƯU ĐÃI QUÀ TẶNG BE  

TỪ THẺ GHI NỢ QUỐC TẾ VPBANK 

1. Tên chương trình: “Quà tặng Be từ Thẻ Ghi nợ Quốc tế VPBank” 

2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn hệ thống VPBank 

3. Thời gian thực hiện chương trình: Từ nay đến hết 28/02/2023 hoặc cho đến khi hết ngân 

sách thực hiện chương trình khuyến mại tùy theo điều kiện nào đến trước. 

4. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mãi: Thẻ Ghi nợ Quốc tế VPBank 

5. Đối tượng áp dụng chương trình: 

- Khách hàng là Chủ Thẻ ghi nợ Quốc tế do VPBank phát hành. 

- Các thẻ Ghi nợ Quốc tế VPBank thỏa mãn đầu BIN thẻ như sau: 

THẺ GHI NỢ QUỐC TẾ BIN 

MC2 Debit 
52039502 

52039503 

Lady Debit 52039568 

Platinum Debit 52137798 

Diamond Platinum Debit 52137788 

VNA Platinum Debit 52137766 

Cashback Debit 52039506 

Visa Platinum Travel Debit 45411901 

Prestige Debit (Private Banking Platinum Debit) 52137779 

Visa Prime Platinum Debit 45411909 

 

Và các đầu BIN mới của thẻ trong thời gian diễn ra chương trình (nếu có). 

6. Nội dung chi tiết của Chương trình khuyến mại: 

Trong thời gian diễn ra chương trình, Khách hàng sẽ nhận ưu đãi (*) sau: 

- Giảm giá 40% tối đa 20.000 VNĐ cho Chuyến xe/Đơn hàng với Dịch vụ beBike hoặc 

beDelivery.  

- Giảm giá 30.000 VNĐ cho Chuyến xe beCar có giá trị từ 80.000 VNĐ. 



 

 

- Giảm giá 40.000 VNĐ cho Đơn hàng beFood có giá từ 80.000 VNĐ (không bao gồm 

phí giao hàng) 

(*) Mỗi tài khoản sử dụng ứng dụng Be có thể được áp dụng 3 mã ưu đãi trong mỗi 

tháng trong thời gian triển khai chương trình  

7. Tổng giá trị giải thưởng trong suốt thời gian diễn ra chương trình: 132.860.000 VNĐ 

8. Một số quy định khác 

- Mã Ưu Đãi cho Khách hàng không được quy đổi ra tiền mặt hoặc hoàn tiền/trả tiền 

thừa dưới bất kỳ hình thức gì trong mọi trường hợp. Ưu đãi cũng không được quy 

đổi 100% thành Sản phẩm, Dịch vụ của Be Group và không được chuyển nhượng 

cho người khác; 

- Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mại khác của Be cùng thời 

gian, cùng chuyến xe; không cộng dồn giá trị các các Mã giảm giá; 

- Giá trị Khuyến mại không bao gồm/không áp dụng cho phí cầu đường, phà, bến bãi 

và các chi phí khác ngoài cước vận tải (nếu có); 

- Giá trị khuyến mại được trừ trực tiếp vào giá trị giao dịch khi thanh toán cước, phí 

dịch vụ cho Be. 

- Khách hàng phải thanh toán giá trị đơn hàng/chuyến xe còn lại (nếu có) cho Be sau 

khi đã sử dụng Mã giảm giá; 

- Khách hàng có thể không được nhận ưu đãi trong trường hợp phát sinh vấn đề từ cổng 

thanh toán Online tại Đơn vị chấp nhận thẻ 

- Khách hàng khi tham gia chương trình vẫn được hưởng đồng thời những ưu đãi thuộc 

tính năng hiện tại của Thẻ Ghi nợ Quốc tế mà khách hàng đang sử dụng tại VPBank  

- Giao dịch chi tiêu hợp lệ được thực hiện bởi Chủ Thẻ Chính 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 Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của 

VPBank;  

- 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.  

- 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. 

- 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; 

 


