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      THỂ LỆ CH
1. Tên chương trình khuyến mại:

 vớ

2. Địa bàn khuyến mại: Toàn qu

3. Hình thức khuyến mại: Tặng qu

4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 

5. Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại:

nghiệm khám phá Singapore 

6. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại:

7. Khách hàng của chương trình khuy

Khách hàng thuộc đối tượng l

được phát hành bởi Ngân hàng TMCP Qu

8. Nội dung chương trình khuy

8.1 Chi tiết khuyến mại 

Đối tượng Giải th

Mở thẻ và chi 
tiêu cao nhất 
mỗi tháng 

 01 (một) thẻ  Hội vi
quốc tế Accor Plus trị giá 
5.700.000 VNĐ

Chi tiết gói ưu đ
- Một đêm ngh

hệ thống của tập đo
kèm điều kiện nh
trước trên trang web h

- Ưu đãi giảm giá ph
- Quyền lợi giảm giá ẩm thực tại h

Thái Bình D
- Ưu đãi giảm đến 40% cho nhóm từ 

hội viên và nh
- Tặng kèm m
- Thẻ có thời hạn 12 tháng kể từ ng
- Và nhiều ưu đ

(nếu có). 
- Sau khi thỏa điều kiện nhận 

chủ thẻ tín dụng VIB World 
(nếu có phát sinh tặng ng

Ể LỆ CHƯƠNG TRÌNH 
ến mại: Mở ra thế giới ưu đãi bất tận  

ới thẻ tín dụng VIB World MasterCard 

Toàn quốc 

ặng quà 

ngày 06/06 đến 31/12/2018 

ể khuyến mại: Thẻ Hội viên ưu đãi quốc tế Accor Plus

 

ịch vụ khuyến mại: Thẻ tín dụng VIB World 

ình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại)

ợng là Chủ Thẻ Chính và Chủ Thẻ Phụ của Thẻ Tín Dụng VIB World 

àng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB). 

ình khuyến mại:  

ải thưởng Số lượng Số tháng 

ẻ  Hội viên ưu đãi 
ốc tế Accor Plus trị giá 

5.700.000 VNĐ 

20 
giải/tháng 

07 tháng 

ưu đãi thẻ Accor Plus:  
êm nghỉ miễn phí ở bất kỳ khách sạn thương hiệu của Accor trong 

ệ thống của tập đoàn Accor tại Việt Nam và Châu Á Thái Bình D
ều kiện như tình trạng phân bổ phòng của khách sạn, v
ên trang web hội viên: www.accorplus.com  

ảm giá phòng cho hội viên với các mức ưu đãi lên đến 50%
ền lợi giảm giá ẩm thực tại hơn 1.000 nhà hàng trong khu v

Thái Bình Dương 
ảm đến 40% cho nhóm từ 04-10 người trong tháng sinh nhật của 

ên và nhận bánh kem miễn phí 
èm một bộ voucher quà tặng gồm 13 phiếu quà tặng  

ẻ có thời hạn 12 tháng kể từ ngày mở thẻ 
ưu đãi hấp dẫn khác theo cập nhật từ đơn vị cung cấp qu

ỏa điều kiện nhận ưu đãi, đại diện VIB & Accord Plus sẽ li
ủ thẻ tín dụng VIB World MasterCard để đăng ký tên dập tr
ếu có phát sinh tặng người thân, bạn bè) 

ốc tế Accor Plus, Gói trải 

ởng khuyến mại):  

ủ Thẻ Phụ của Thẻ Tín Dụng VIB World 

Tổng giải 
thưởng 

140 giải 

ệu của Accor trong 
à Châu Á Thái Bình Dương (có 

ủa khách sạn, và cần đặt 

ến 50% 
000 nhà hàng trong khu vực Châu Á 

ời trong tháng sinh nhật của 

 

ị cung cấp quà tặng 

ại diện VIB & Accord Plus sẽ liên hệ 
ập trên thẻ Accord 
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Mở thẻ và chi 
tiêu với số 
lượng giao dịch 
nhiều nhất mỗi 
tháng đồng 
thời tổng chi 
tiêu tối thiểu 
trong tháng từ 
5 triệu đồng 

01 (một) gói trải nghiệm khám 
phá Singapore  
trị giá 50.000.000 VNĐ 

01 

giải/tháng 
07 tháng 07 giải 

Chi tiết gói trải nghiệm khám phá Singapore 

- Vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông cho 02 người đi Singapore của hãng 

Singapore Airlines hoặc SilkAir Flights (khởi hành từ Tp.HCM hoặc Hà Nội) 

- 02 đêm tại khách sạn Sofitel Singapore Sentosa Resort & Spa cho 02 người 

(kèm ăn sáng) 

- 02 vé tham quan khu vui chơi Sentosa fun passes 

 

Chương trình được chia thành nhiều đợt để làm căn cứ trao thưởng: 

Các đợt Ngày 
Thời gian giao dịch 

bút toán chậm nhất 

Đợt 1  06/06 – 30/06/2018 10/07/2018 

Đợt 2  01/07 –  31/07/2018 10/08/2018 

Đợt 3  01/08 –  31/08/2018 10/09/2018 

Đợt 4 01/09 –  30/09/2018 10/10/2018 

Đợt 5  01/10 –  31/10/2018 10/11/2018 

Đợt 6  01/11 –  30/11/2018 10/12/2018 

Đợt 7 01/12 – 31/12/2018 10/01/2019 

 

Tổng ngân sách khuyến mại: 1.150.000.000 đồng (bằng chữ: Một tỉ một trăm năm mươi triệu 

đồng)  

8.2 Các điều kiện, điều khoản 

- Chủ Thẻ hợp lệ sẽ nhận được Thông Báo từ VIB bằng thư điện tử hoặc tin nhắn dự kiến trong 

vòng 30 ngày từ ngày kết thúc mỗi đợt để thông báo về cách thức nhận thưởng. VIB sẽ không 

chịu trách nhiệm nếu Thông Báo không thể gửi được đến khách hàng do khách hàng đã cung 

cấp thông tin liên hệ không chính xác hoặc không cung cấp thông tin liên hệ cho VIB hoặc do 

các nguyên nhân bất khả kháng ngoài tầm kiểm soát của VIB. 

- Nếu những người thắng giải không đủ tiêu chuẩn để nhận Giải thưởng theo các điều khoản 

và điều kiện của Chương trình này, Giải thưởng sẽ được trao tặng cho những người thắng giải 

tiếp theo trong danh sách nếu có. 

- Chủ Thẻ thắng giải trong chương trình sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về thủ tục và các chi phí 

có liên quan để được duyệt cấp thị thực nhập cảnh địa điểm đến (nếu có). Chủ Thẻ thắng giải 
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trong chương trình chịu hoàn toàn các chi phí phát sinh khác ngoài gói ưu đãi du lịch nêu 

trên. 

- Chủ Thẻ có nghĩa vụ thanh toán các khoản thuế thu nhập không thường xuyên từ việc trúng 

thưởng (nếu có) theo quy định Pháp luật hiện hành. 

- Bất cứ tranh chấp liên quan đến chất lượng dịch vụ của Giải thưởng/Quà tặng sẽ được giải 

quyết trực tiếp giữa Chủ thẻ và nhà cung cấp dịch vụ. 

- Giao dịch chi tiêu hợp lệ để xét nhận giải thưởng là tổng các chi tiêu thành công (giao dịch 

không bị hoàn hoặc không bị hủy) được cộng dồn từ các giao dịch rút tiền mặt, các giao dịch 

thanh toán tại máy cà thẻ và trực tuyến trong nước và nước ngoài của Thẻ Tín Dụng VIB World 

mà Chủ Thẻ đang sở hữu trong Thời hạn Chương Trình, loại trừ các giao dịch tại những đơn vị 

chấp nhận thẻ có mã hạng mục hàng hóa dịch vụ (MCC) theo quy định của Tổ chức thẻ quốc 

tế là 4900 - utilities-electric, gas, water.  

- Chia nhỏ giao dịch sẽ không được tính là hợp lệ trong chương trình này. Chia nhỏ giao dịch 

được định nghĩa là có nhiều hơn một giao dịch để mua một món hàng hóa được thực hiện bởi 

một Chủ Thẻ tại cùng một địa điểm sử dụng thẻ, trong cùng một ngày. 

- Mỗi Chủ Thẻ chỉ được nhận thưởng 01 (một) lần cho mỗi loại giải thưởng trong suốt thời gian 

chương trình: 01 (một) lần đối với giải thưởng Chủ thẻ có tổng chi tiêu cao nhất và 01 (một) 

lần đối với giải thưởng Chủ thẻ có tổng số lượng giao dịch chi tiêu nhiều nhất 

- Trường hợpsố lượng Chủ Thẻ hợp lệ nhiều hơn tổng ngân sách chương trình, giải thưởng sẽ 

được trao tặng cho Chủ Thẻ đầu tiên đạt chi tiêu tối thiểu. Trường hợp các Chủ Thẻ đạt được 

chi tiêu thanh toán tổi thiểu cùng một lúc, VIB sẽ dựa vào tổng chi tiêu thanh toán cao nhất. 

Trường hợp các Chủ Thẻ đạt được tổng chi tiêu cao như nhau, VIB sẽ dựa vào tổng chi tiêu 

sớm nhất để xác định Chủ Thẻ trúng thưởng.Trường hợp Chủ Thẻ hợp lệ sở hữu từ hai loại 

Thẻ tín dụng VIB World trở lên trong Thời hạn Chương trình thì Chủ Thẻ chỉ nhận được một 

giải thưởng có giá trị cao nhất trong số các giải thưởng được nhận. 

- Giải thưởng không được quy đổi ra tiền mặt.  

9. Các quy định khác: 

- Giao dịch hợp lệ sẽ được tính dựa vào ngày giao dịch được cấp phép và ghi nhận trên hệ 

thống thẻ VIB trong Thời hạn Chương Trình. Những giao dịch đã được thực hiện nhưng quyết 

toán trễ hơn ngày nêu trên sẽ được xem là giao dịch không hợp lệ dù Chủ Thẻ đã nhận được 

tin nhắn SMS thông báo giao dịch thực hiện thành công từ VIB. 

- VIB bị ràng buộc bởi việc thiết lập Danh mục mã hạng mục đối tác (MCC) của ngân hàng chấp 

nhận thẻ và theo quy định của VISA/MasterCard/Các tổ chức xác định danh mục giao dịch 

khác. Do đó, VIB hoàn toàn không chịu trách nhiệm nếu đơn vị chấp nhận thẻ có mã MCC 
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không trùng khớp với loại hàng hóa/dịch vụ mà đơn vị chấp nhận thẻ cung cấp. Chủ Thẻ có 

thể liên hệ Hotline 18008180 để kiểm tra mã hạng mục của một giao dịch bất kỳ đã chi tiêu. 

- Giao dịch thực hiện bởi Chủ Thẻ Phụ sẽ được tính vào Chủ Thẻ Chính. 

- Số tiền trả góp hàng tháng của Chương Trình Trả Góp và những loại phí khác như phí thường 

niên, phí rút tiền mặt, lãi suất, thanh toán Thẻ Tín Dụng, điều chỉnh ghi nợ, phí trả chậm và bất 

cứ giao dịch tỉ giá hối đoái, giao dịch mua bán ngoại tệ hoặc giao dịch thương mại tài chính sẽ 

không được tính vào tổng chi tiêu bằng Thẻ tín dụng. 

- Chương trình khuyến mại sẽ không còn giá trị nếu chủ Thẻ tín dụng VIB trở thành nợ xấu, gian 

lận, vượt quá hạn mức, bị hủy hoặc bị bắt buộc hủy trong thời gian các chương trình diễn ra 

và vào các thời điểm tặng thưởng hoặc việc đăng ký tin nhắn không hợp lệ hoặc có yếu tố 

gian lận. 

- Nếu có bất kỳ khiếu nại, Chủ Thẻ phải thông báo cho VIB để tiến hành giải quyết không trễ 

hơn ngày 31/03/2019. Sau thời hạn này, VIB sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nào.  

- VIB có quyền sử dụng tên và hình ảnh của khách hàng nhằm mục đích quảng cáo và thông báo 

rộng rãi với công chúng mà không phải chi trả bất kỳ chi phí nào. 

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam sẽ trực tiếp giải quyết, nếu không thỏa thuận được 

tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật. 

 


