
THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

“HOÀN TIỀN 100% CÙNG THẺ TÍN DỤNG VPBANK PRIORITY 

MASTERCARD” 

(Ban hành kèm theo Quyết định số …………./QĐ-TGĐ ngày …/…/…… của Tổng Giám đốc) 

1. Tên Chương trình khuyến mại: “Hoàn tiền 100% cùng thẻ tín dụng VPBank Priority 

MasterCard” 

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:  

- Thẻ tín dụng chính VPBank Priority Platinum MasterCard 

- Thẻ tín dụng chính đồng thương hiệu VietNam Airlines – VPBank Priority Platinum MasterCard 

3. Thời gian khuyến mại: Từ 16/05/2016 đến 30/06/2016 (6 tuần), hoặc cho đến khi hết số lượng quà 

tặng của Chương trình tùy thuộc thời điểm nào đến trước. Trường hợp Chương trình kết thúc trước 

thời hạn nêu trên, VPBank sẽ công bố thông tin tại các Đơn vị kinh doanh của VPBank. 

4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: ĐVKD có triển khai Phân khúc KHƯT trên toàn quốc 

5. Hình thức khuyến mại:  

- Hoàn tiền 100% cho giao dịch thẻ tín dụng đầu tiên 

- Tặng thêm Voucher mua sắm tại hệ thống siêu thị Vingroup 

6. Chương trình khuyến mại dành cho KHƯT 

a) Đối tượng KH 

- Khách hàng ưu tiên hiện hữu nhưng chưa từng mở thẻ tín dụng tại VPBank và Khách hàng ưu tiên mở 

mới CIF mở thẻ tín dụng (2 loại thẻ được quy định trong điểm 2) lần đầu theo hạn mức thẻ tín dụng 

phê duyệt trước dành cho KHƯT theo quy định hiện hành hoặc các chương trình TGĐ phê duyệt theo 

từng thời kì.  

- KH mở thẻ trong thời gian diễn ra chương trình, và chủ thẻ kích hoạt và sử dụng thẻ trong vòng 30 

ngày (theo ngày lịch) kể từ ngày mở thẻ. 

b) Nội dung chính sách khuyến mại 

STT Nội dung Điều kiện 

1 Hoàn tiền 100% cho giao - Chủ thẻ có phát sinh giao dịch thanh toán hợp lệ đầu 



dịch đầu tiên tiên sau khi kích hoạt thẻ thành công. 

- Số tiền hoàn tối đa 1.000.000 VND 

- Số lượng quà tặng: dành cho 2000 khách hàng đầu 

tiên đáp ứng đủ điều kiện ưu đãi nêu tại mục a điểm 

này. 

2 

Tặng thêm Voucher mua 

sắm tại hệ thống siêu thị 

Vingroup (Vinmart, 

Vinmart + và Website 

Adayroi.com) trị giá 

500.000 VND 

- Tất cả khách hàng có số dư bình quân (BQ) trong 

TKTT trong 02 tháng (kể từ ngày kích hoạt thẻ) tăng 

từ 60 triệu VND trở lên so với số dư BQ trong TKTT 

của tháng trước thời điểm kích hoạt thẻ. 

Lưu ý: Đối với KH mới mở CIF, số dư BQ trong 

TKTT của tháng trước được coi bằng 0 VND 

 

7. Quy định thời gian, thủ tục nhận khuyến mại  

a) Thời gian nhận khuyến mại 

 Hoàn tiền 100% cho giao dịch đầu tiên:  

+ Khách hàng sẽ nhận được hoàn tiền trong tháng tiếp theo tính từ khi Khách hàng đáp ứng đủ điều kiện 

của Chương trình 

+ Và tối đa trong vòng 02 tháng kể từ khi triển khai Chương trình (đến hết 15/06/2016) 

 Tặng thêm Voucher trị giá 500.000 VND 

+ Khách hàng sẽ nhận được voucher trong tháng tiếp theo từ khi Khách hàng đáp ứng đủ điều kiện của 

Chương trình 

+ Và tối đa trong vòng 04 tháng kể từ khi triển khai Chương trình (đến hết 31/08/2016) 

b) Cách thức nhận khuyến mại 

 Hoàn tiền 100% cho giao dịch đầu tiên: 

Đối với 2000 khách hàng đầu tiên: khách hàng sẽ được hoàn tiền trực tiếp vào thẻ tín dụng 

 Tặng thêm Voucher trị giá 500.000 VND 

Voucher sẽ được chuyển về cho RM chăm sóc KHƯT để RM chuyển tới cho KH 

c) Trách nhiệm thông báo: 

- Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày KH trúng thưởng. Đơn vị kinh doanh của VPBank sẽ thông 

báo tới KH trúng thưởng bằng cách gọi điện thoại hoặc email theo thông tin mà KH đã đăng ký với 



ngân hàng, VPBank không chịu trách nhiệm trong trường hợp không liên lạc được với KH trúng 

thưởng theo số điện thoại đã đăng ký. 

- Đầu mối giải đáp các thắc mắc liên quan tới chương trình: Hotline 04 393 85 111 (ext: 6903) 

8. Tuân thủ quy định của Ngân hàng nhà nước: Khối KHCN chịu trách nhiệm đảm bảo việc tặng giải 

thưởng cho KH theo Thể lệ này phải đảm bảo tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước. 

9. Một số quy định khác 

a) Đầu mối giải đáp các thắc mắc liên quan tới chương trình: Hotline – 04 393 85 111 (ext: 6903) 

b) 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 mại 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 

 


