
 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

“HOÀN TIỀN - THẺ VPBANK DEBIT MASTERCARD” 

 

1.   Hiệu lực của chương trình: Từ ngày 24/10/2016 đến ngày 15/01/2017 

2. Đối tượng áp dụng của chương trình: Là các Chủ thẻ chính đang sở hữu Thẻ ghi nợ nội 

địa Autolink/VPSuper đăng ký mở mới Thẻ ghi nợ quốc tế (Debit) VPBank MasterCard (bao gồm các 

loại thẻ thanh toán MC2, Lady, Vietnam Airlines Platinum, Platinum và Platinum Gold) 

3.   Nội dung chương trình 

3.1 Miễn phí Phát hành thẻ & Phí thường niên:  

      Áp dụng đối với các khách hàng đăng ký phát hành Thẻ ghi nợ quốc tế (Debit) MC2 VPBank 

Mastercard   

3.2 Điều kiện Hoàn tiền: 

Thời gian 

áp dụng 

Cơ chế 

Hoàn tiền 

Trị giá 

giải thưởng 

(VNĐ) 

Số giải 
Thành tiền 

(VNĐ) 

Giai đoạn 1: 

Từ ngày 24/10 – 

15/11/2016 

Áp dung cho 200 khách 

hàng đầu tiên có chi tiêu 

Tích lũy 2.000.000đ 

200.000 200 40.000.000 

Giai đoạn 2: 

Từ ngày 16/11 – 

15/12/2016 

Áp dung cho 200 khách 

hàng đầu tiên có chi tiêu 

Tích lũy 2.000.000đ 

200.000 200 40.000.000 

Giai đoạn 3: 

Từ ngày 16/12/2016 

– 15/01/2017 

Áp dung cho 200 khách 

hàng đầu tiên có chi tiêu 

Tích lũy 2.000.000đ 

200.000 200 40.000.000 

TỔNG 600 120.000.000 

 

3.3 Thời gian Hoàn tiền: Trong vòng 30 ngày (làm việc) kể từ ngày kết thúc chương trình, VPBank sẽ thực 

hiện trả thưởng vào Tài khoản Thẻ Debit VPBank Mastercard cho các Khách hàng đáp ứng Điều kiện 

nêu tại mục 3.2 của Thể lệ chương trình.  

 

4. Quy định thông báo 
 Trường hợp có nhiều hơn 01 chủ thẻ (chủ thẻ thứ 200) đủ điều kiện nhận thưởng theo quy định về 

thời gian và doanh số giao dịch thanh toán tích lũy tối thiểu của chương trình, chủ thẻ có tổng 

doanh số giao dịch thanh toán tích lũy cao hơn sẽ được nhận thưởng 

 Mỗi chủ thẻ được nhận thưởng tối đa 01 lần trong suốt thời gian chương trình 

 VPBank sẽ tổng hợp danh sách các khách hàng đủ điều kiện nhận thưởng và tiến hành đổ thưởng 

trực tiếp vào tài khoản thẻ của khách hàng sau khi kết thúc chương trình đúng theo quy định trao 

thưởng 

 



5. Trách nhiệm thông báo:  

Vào tuần đầu tiên sau khi kết thúc mỗi giai đoạn của chương trình, VPBank sẽ thông báo danh sách 

khách hàng trúng thưởng thông qua một trong các kênh: 

 Website VPBank www.vpbank.com.vn 

 Gửi Email và/hoặc SMS thông báo trực tiếp cho Khách hàng 

 Facebook VPBank 

Đầu mối giải đáp các thắc mắc liên quan tới chương trình: Hotline – 1900545415 hoặc 04.39288880 

 

6. Các qui định khác 
 Chỉ những thẻ vẫn đang hoạt động tại thời điểm bộ phận dữ liệu của VPBank lọc danh sách khách 

hàng mới đủ điều kiện trúng thưởng 

 Thẻ phụ chi tiêu sẽ được tính cho thẻ chính 

 Ngân hàng VPBank có quyền sử dụng toàn bộ hình ảnh, âm thanh liên quan đến Giải thưởng và 

người trúng thưởng vào các hoạt động PR, quảng cáo, làm thương hiệu… 

 Trong trường hợp không liên lạc được với người trúng giải hoặc khách hàng trúng giải từ chối 

nhận giải hoặc trong thời điểm trúng giải không đủ tư cách pháp nhân theo Pháp luật hiện hành 

của nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, giải thưởng sẽ được chuyển cho khách hàng đạt 

điều kiện nhận thưởng liền tiếp 

 VPBank được miễn trách nhiệm đối với các trường hợp bất khả kháng xảy ra trong thời gian diễn 

ra chương trình (như cháy nổ, lũ lụt, động đất…) ảnh hưởng đến việc tham dự giải thưởng 

 VPBank có quyền thay đổi và điều chỉnh điều kiện và điều khoản của chương trình cho phù hợp 

với tình hình triển khai thực tế 

 VPBank có quyền yêu cầu chủ thẻ (hoặc người được chủ thẻ ủy quyền) tạm ngừng hoặc không 

tiếp tục tham gia trao thưởng khi chủ thẻ (hoặc người được chủ thẻ ủy quyền) vi phạm bất kỳ các 

quy định nào trong thể lệ 

 Mọi khiếu nại và tranh chấp phát sinh liên quan đến chương trình khuyến mãi này sẽ được hai bên 

thương lượng giải quyết. Trường hợp tranh chấp phát sinh không giải quyết được bằng thương 

lượng thì sự việc sẽ được đưa ra tòa án nhân dân TP Hà Nội để giải quyết và phán quyết của tòa 

án sẽ là phán quyết cuối cùng và có giá trị pháp lý cao nhất ràng buộc hai bên 

 Sau khi kết thúc chương trình, VPBank có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện chương trình 

khuyến mại trên theo đúng quy định của pháp luật về thời hạn báo cáo, hồ sơ báo cáo và các giấy 

tờ kèm theo (biên bản xác định trúng thưởng, danh sách khách hàng trúng thưởng, biên bản trao 

thưởng hoặc tài liệu chứng minh giải thưởng đã được trao) 

 Nếu được sự đồng ý của Khách hàng nhận quà, VPBank sẽ sử dụng hình ảnh, tư liệu và các thông 

tin liên quan cho mục đích quảng cáo, khuyến mại của VPBank. 

 VPBank hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc thực hiện  Chương trình phải đảm bảo tính công 

bằng, minh bạch và khách quan. 

 Đối với những Quà tặng không có người trúng thưởng, VPBank có trách nhiệm trích nộp 50% giá 

trị của giải thưởng đã công bố vào Ngân sách Nhà nước theo quy định tại Khoản 4 Điều 96 Luật 

Thương mại. 

 Các nội dung khác không được quy định trong Thể lệ này sẽ áp dụng theo các Quy định và Quy 

chế hiện hành của VPBank 

                    

http://www.vpbank.com.vn/


 

 

 

 

 

 


