
CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI 
THẺ GHI NỢ QUỐC TẾ 

VPBANK VISA PRIME PLATINUM



ĐANG DIỄN RA| CHI TIÊU THỎA THÍCH – HOÀN TIỀN LINH ĐÌNH

▪ Thời gian: Từ nay đến 31/03/2022 (Chương trình có giới hạn ngân sách

và có thể kết thúc sớm hơn tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước)

▪ Ưu đãi: Chỉ áp dụng cho khách hàng là Chủ thẻ ghi nợ Quốc tế (bao gồm

thẻ chính và chủ thẻ phụ) do VPBank phát hành được nhận truyền thông

qua Email hoặc/và tin nhắn SMS từ VPBank

- Hoàn tiền đến 120.000 VNĐ mỗi tháng khi cán đích chi tiêu do VPBank gửi

thông báo

- Link thể lệ chi tiết: https://bit.ly/IDC-UD

CHƯƠNG TRÌNH 2: Cán đích chi tiêu – Hoàn tiền quên lối mỗi

tháng với thẻ Ghi nợ Quốc tế VPBank

CHƯƠNG TRÌNH 1: Hoàn tiền đến 1,5 triệu đồng khi

chi tiêu ngay trong 3 tháng đầu kể từ ngày mở thẻ

https://bit.ly/IDC-UD
https://bit.ly/IDC-UD


CHƯƠNG TRÌNH: Hoàn đến 300K - Vui tháng 11 chi tiêu thả ga dành

cho thẻ ghi nợ quốc tế VPBank

HOÀN ĐẾN 300K – VUI THÁNG 11 CHI TIÊU THẢ GA

▪ Thời gian: Từ nay đến 09/12/2021 (Chương trình có giới hạn ngân sách

và có thể kết thúc sớm hơn tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước)

▪ Ưu đãi: Hoàn 11% cho tất cả các giao dịch từ 200,000VND trong thời 

gian diễn ra chương trình không quá 300,000đ/khách hàng (tính theo 

mã cif)

- Link thể lệ chi tiết: https://bit.ly/VPB-VUIT11

https://bit.ly/VPB-VUIT110
https://bit.ly/VPB-VUIT10
https://bit.ly/VPB-VUIT10


CHƯƠNG TRÌNH: Chương trình Ưu đãi giảm 50,000 vnđ khi thanh toán 

bằng Thẻ ghi nợ quốc tế VPBank trên ShopeeFood

GIẢM 50,000 VNĐ KHI THANH TOÁN BẰNG THẺ GHI NỢ QUỐC TẾ VPBANK TRÊN SHOPEEFOOD

▪ Thời gian: Từ nay đến đến hết ngày 10/02/2022 (Chương trình có giới

hạn ngân sách và có thể kết thúc sớm hơn tùy thuộc vào thời điểm nào

đến trước)

▪ Ưu đãi: Giảm 50,000 vnd khi thanh toán hóa đơn từ 110,000 vnd (chưa 

bao gồm phí vận chuyển) bằng Thẻ ghi nợ Quốc tế VPBank trên ứng 

dụng ShopeeFood vào mỗi Thứ Ba và Thứ Năm hàng tuần

- Link thể lệ chi tiết: https://bit.ly/VPB-ShopeeIDC

https://bit.ly/VPB-ShopeeIDC
https://bit.ly/VPB-VUIT10
https://bit.ly/VPB-VUIT10


GIẢM NGAY 2.000.000 VNĐ KHI MUA IPHONE 13 TRÊN TIKI BẰNG THẺ GHI NỢ QUỐC TẾ VPBANK 

Nội dung ưu đãi:

- Giảm 2,000,000 VNĐ khi mua iPhone 13 bằng Thẻ ghi nợ Quốc tế 

VPBank trên website Tiki.vn hoặc ứng dụng của Tiki (Tiki APP) trong 

suốt thời gian khuyến mãi.

- Tối đa 250 lượt/trong suốt thời gian chương trình. Mỗi thẻ chỉ được 

hưởng ưu đãi 01 lần (Dựa trên 06 số đầu, 04 số đuôi, ngày hết hạn 

thẻ) trong suốt thời gian diễn ra Chương trình 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;

- Chương trình ưu đãi chỉ áp dụng cho Khách hàng lẻ. Chủ thẻ phụ 

được hưởng ưu đãi độc lập với chủ thẻ chính.

Chi tiết chương trình xem tại đây

https://tiki.vn/
https://www.vpbank.com.vn/-/media/vpbank-latest/1retail/promotion/debit-card/vpbank-tiki/the-le-chuong-trinh-ud-tai-tiki.pdf
https://www.vpbank.com.vn/-/media/vpbank-latest/1retail/promotion/debit-card/vpbank-tiki/the-le-chuong-trinh-ud-tai-tiki.pdf



