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“CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI DÀNH CHO CHỦ THẺ TÍN 

DỤNG VPBANK MC2 MASTERCARD” 
- Chương trình 1: Mua 2 vé xem phim bằng thẻ VPBank chỉ trả tiền 1 vé 

- Chương trình 2: Mua 2 vé xem phim bằng thẻ VPBank được tặng 1 CGV 

Combo (1 bắp 2 nước) 

 

NỘI DUNG ƯU ĐÃI: Khách hàng khi phát sinh tổng giao dịch thanh toán hàng hóa dịch vụ trực tuyến 

trong tháng đạt từ 500.000 VNĐ trở lên sẽ được nhận 1 voucher CGV từ VPBank qua email. Với 

voucher này Khách hàng có thể chọn để tham gia 1 trong 2 chương trình sau: 

 Chương trình 1: Mua 2 vé xem phim bằng thẻ VPBank chỉ trả tiền 1 vé 

- Khách hàng khi thỏa mãn điều kiện sẽ được tặng 1 mã code do VPBank cung cấp cho khách hàng. 

- Khách hàng sử dụng mã code, mua online 2 vé xem phim 2D, thanh toán bằng thẻ VPBank theo 

quy định của chương trình, chỉ cần trả tiền 1 vé với giá là 80.000 VNĐ. 

- Mỗi cặp vé được áp dụng cho cùng một bộ phim, một suất chiếu và cùng hạng ghế cho tất cả các 

loại ghế tại rạp, chỉ áp dụng phòng chiếu thường của CGV. 

 Chương trình 2: Mua 2 vé xem phim bằng thẻ VPBank được tặng 1 CGV Combo (1 bắp 2 nước). 

- Khách hàng khi thỏa mãn điều kiện sẽ được tặng 1 mã code do VPBank cung cấp cho khách hàng. 

- Khách hàng sử dụng mã code, mua online 2 vé xem phim 2D, thanh toán bằng thẻ VPBank theo 

quy định của chương trình, được tặng 1 CGV Combo bao gồm 1 phần bắp và 2 phần nước vừa trị 

giá 105.000 VNĐ. 

- Mỗi phần CGV Combo bao gồm hai (02) nước vừa và một (01) phần bắp 44oz. 

KÊNH ÁP DỤNG ƯU ĐÃI:   

Mua vé trực tuyến trên ứng dụng CGV Cinemas hoặc trên trang chủ của CGV: www.cgv.vn 

Lưu ý: Chương trình KHÔNG áp dụng cho khách hàng mua vé trực tiếp tại quầy.  

CÁCH THỨC NHẬN ƯU ĐÃI: 

Mã voucher sẽ được gửi qua email từ ngày 26 – 30 hàng tháng. Quý khách sử dụng mã voucher như 

sau: 

Chương trình 1: Mua 2 vé xem phim bằng thẻ VPBank chỉ trả tiền 1 vé 

 Bước 1: Chọn mua 02 vé xem phim 2D. 

 Bước 2: Tại mục “Giảm giá”, chọn ô “Đối tác”, tiếp tục chọn “CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI DÀNH 

CHO CHỦ THẺ TÍN DỤNG VPBANK MC2 MASTERCARD”, chọn “Chương trình 1: Mua 2 vé xem 

phim bằng thẻ VPBank chỉ trả tiền 1 vé”. 

 Bước 3: Điền mã code do VPBank cung cấp. 

 Bước 4: Hệ thống sẽ tự động giảm trừ 01 vé xem phim. Tiếp tục thanh toán bằng thẻ VPBank MC2. 

 Bước 5: Nhận vé tại rạp CGV. 

Chương trình 2: Mua 2 vé xem phim bằng thẻ VPBank được tặng 1 CGV Combo (1 bắp 2 nước) 

 Bước 1: Chọn mua 02 vé xem phim 2D + 01 phần CGV Combo. 
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 Bước 2: Tại mục “Giảm giá”, chọn ô “Đối tác”, tiếp tục chọn “CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI DÀNH 

CHO CHỦ THẺ TÍN DỤNG VPBANK MC2 MASTERCARD”, chọn “Chương trình 2: Mua 2 vé xem 

phim bằng thẻ VPBank được tặng 1 CGV Combo (1 bắp 2 nước)”. 

 Bước 3: Điền mã code do VPBank cung cấp. 

 Bước 4: Hệ thống sẽ tự động giảm trừ tại mục “Tổng số tiền thanh toán”. Tiếp tục thanh toán bằng 

thẻ VPBank MC2. 

 Bước 5: Nhận vé tại rạp CGV . 

*Ghi chú: Trong một số trường hợp, chủ thẻ có thể phải liên hệ Ngân Hàng VPBank để kích hoạt chức năng 

thanh toán trực tuyến trước khi sử dụng. Các điều khoản và điều kiện liên quan của Ngân Hàng có thể sẽ được 

áp dụng, liên hệ theo đường dây nóng: 1900545415. 

Mở ngay thẻ VPbank MC2 để tham gia chương trình tại https://cards.vpbank.com.vn/ 

 

Điều kiện và điều khoản: 

 Chương trình được áp dụng tại các rạp CGV toàn quóc. 

 Áp dụng cho thẻ tín dụng  do VPBank phát hành có số BIN bắt đầu là 52039930. 

 Đẻ được hưởng ưu đãi theo chương trình, Khách hàng phải có phát sinh tỏng giá trị giao dịch thanh 

toán hàng hóa dịch vụ qua mạng bàng thẻ VPbank MC2 Mastercard đạt từ 500.000 VNĐ trở le n trong 

tháng. Kỳ tính tổng giá trị giao dịch được tính từ 24 tháng này đến ngày 23 của tháng tiếp theo. Những 

giao dịch hợp lệ là những giao dịch đã được hạch toán thành công trên hệ thống của VPBank trong 

thời gian trên. Các giao dịch chưa được hạnh toán sẽ được tính vào tháng tiếp theo. VPBank sẽ gửi mã 

khuyến mại cho khách hàng trong thời gian từ ngày 26 đến ngày cuối cùng của mỗi tháng. 

 Vé xem phim và CGV Combo không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hay hoàn trả. 

 Chương trình áp dụng cho các suất chiếu từ Thứ hai đến Chủ nhật trong thời gian diễn ra chương 

trình (trừ các ngày lễ, Tết theo quy định của Nhà nước). 

 Đối với Chương trình 1, khuyến mãi KHÔNG áp dụng cho suất chiếu sớm, suất chiếu đặc biệt, và các 

phòng chiếu đặc biệt như: IMAX, 4DX, GOLD CLASS, STARIUM, L’AMOUR…  

 Khuyến mãi được áp dụng từ 16/04/2019 đến 16/04/2021. 

 Khuyến mãi không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác của CGV và đối tác.  

 CGV bảo lưu toàn quyền điều chỉnh hoặc kết thúc chương trình tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần 

thông báo trước hoặc chịu trách nhiệm bồi thường bằng tiền mặt hoặc tài sản. 

 CGV bảo lưu quyền không chấp nhận hoặc từ chối người tham gia có dấu hiệu vi phạm các quy định 

chương trình (căn cứ theo Điều khoản sử dụng dịch vụ hoặc có bất kì hành vi nào mà bên tổ chức cho 

rằng là không phù hợp hoặc không thể chấp nhận). 

 CGV bảo lưu quyền hủy bỏ, sửa đổi và/hoặc điều chỉnh toàn bộ hoặc một phần bất kì các điều kiện và 

điều khoản của chương trình tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước cho người tham 

gia. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, quyết định của CGV là quyết định cuối cùng.  

  [BIN: 52039930] 
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“PROMOTION WITH VPBANK MC2 CREDIT CARD” 
- Promotion 1: Buy two 2D movie tickets by VPBank cards pay 1 ticket 

- Promotion 2: Buy two 2D movie tickets by VPBank cards get 01 CGV 

Combo (1 popcorn & 2 drinks) 

 

PROMOTION DETAILS: Customers will receive a CGV voucher from VPbank via e-mail when the total 

payment of online goods and services is 500,000 VND or more. With this voucher, customers can 

choose to participate in one of the following programs: 

 Promotion 1: Buy two 2D movie tickets by VPBank cards only pay 1 ticket 

- Customer who is qualified with conditions of VPBank will receive 1 e-code provided by VPBank 

- Customer uses e-code to buy online two 2D movie tickets, settles payment by VPBank cards,  only 

need to pay one 2D ticket at the price of 80,000 VND. 

- Applied to pair of tickets in the same session, and same type of seats at CGV Cinemas 

 Promotion 2: Buy two 2D tickets by VPBank cards free 01 CGV Combo (1 corn 2 drinks) 

- Customer who is qualified with conditions of VPBank will receive 01 e-code provided by VPBank 

- Customer who uses e-code, books online two 2D movie tickets, and settles payment by VPBank 

cards, will get 1 free CGV Combo (1 corn and 2 drinks) priced at 105,000 VND. 

- CGV Combo includes two (02) medium drinks and one (01) popcorn 44oz. 

 

APPLICABLE CHANNELS:  

Only applicable for tickets purchased online from CGV Cinemas mobile apps or CGV website at www.cgv.vn 

Note: The promotion is NOT applicable for ticket purchase at counter. 

 

APPLICATION PROCEDURE: Voucher code will be emailed from 25th  to end date of each month. You 

use the voucher code as follows: 

Promotion 1: Buy two 2D movie tickets by VPBank cards only pay 1 ticket 

 Step 1: Choose 02 movies tickets (only 2D) 

 Step 2: In section “Method of Discount”, select “Partnership Payment”, then click “Apply” to the 

package “PROMOTION WITH VPBANK MC2 CREDIT CARD”, choose “Promotion 1: Buy two 2D 

movie tickets by VPBank cards only pay 1 ticket”. 

 Step 3: Fill in the e-code received from VPBank. 

 Step 4: Select payment method. The system shall automatically reduce payment to 01 ticket. 

Settle payment by VPBank cards. 

 Step 5: Collect tickets at CGV Cinemas. 

Promotion 2: Buy two 2D movie tickets by VPBank cards get 01 free CGV Combo (1 popcorn 2 drinks) 

 Step 1: Choose 02 movies tickets (only 2D) + 1 CGV Combo (1 popcorn 2 drinks) 

http://www.cgv.vn/
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 Step 2: In section “Method of Discount”, select “Partnership Payment”, then choose the package 

“PROMOTION WITH VPBANK MC2 CREDIT CARD”, choose “Promotion 2: Buy two 2D movie 

tickets by VPBank cards get 01 free CGV Combo (1 popcorn 2 drinks)”. 

 Step 3: Fill in the e-code received from VPBank. 

 Step 4: Select payment method. The system shall automatically deduct the cost of CGV Combo.  

Settle payment by VPBank cards. 

 Step 5: Collect tickets and CGV Combo at CGV Cinemas. 

*Note: In some cases, cardholders may be requested to contact VPBank in order to activate the  e-commerce 

function before making online payment. Terms and Conditions of bank may be applied. Hotline:  1900545415. 

 

Open VPbank MC2 credit card to enjoy the promotions  https://cards.vpbank.com.vn/ 

 

Terms and conditions: 

 The promotion can be used at  CGV Cinemas in nationwide. 

 Promotion is valid for all Credit Card issued by VPBank with BIN started at 52039930. 

 In order to be eligible for the promotion at the program, customers must have the total value of 

payment transactions of goods and services online via VPbank MC2 Mastercard, reaching VND 

500,000 or more per month. The period for calculating the total value of transactions is calculated 

from 24th of this month to 23rd of the following month. Eligible transactions are transactions that have 

been successfully accounted for on VPBank's system during the above period. Transactions that have 

not been made will be calculated in the following month. VPBank will send promotional codes to 

customers during the period from the 26th  to the last day of each month. 

 The ticket and CGV Combo cannot be used to change or refund in the form of cash. 

 The Promotion Program will be applied for all days (EXCEPT Public holidays and Tet holiday) 

 Promotion is not valid in conjunction with other promotions. 

 Promotion 1 is NOT applicable for Sneak Show, Early Shows and special cinemas (i.e. IMAX, 4DX, 

GOLD CLASS, STARIUM, L’AMOUR…). 

 The program will start from 16/04/2019 to 16/04/2021. 

 Ticket is not howsoever exchangeable for cash under any circumstances. 

 Promotion is not valid in conjunction with other promotions. 

 CGV reserves the sole and absolute right to alter or end the promotion at any time, without giving 

prior notice or compensation in cash or in kind. 

 CGV reserves the sole and absolute right to disqualify or reject any participant deemed ineligible for 

the Promotion (under these Terms & Conditions or has engaged in a conduct that the organizer 

considers inappropriate or unacceptable). 

 CGV reserves the sole and absolute right to withdraw, amend and/or alter any part or the whole 

terms and conditions of this campaign at any time without giving any prior notice to the participants. 

 In case of any dispute, decision of CGV is the final one. 

 Image of applicable cards 
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  [BIN: 52039930] 

 


