
 

 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

“DÀNH TẶNG PHÁI ĐẸP NHÂN NGÀY 8/3” 

1. Nội dung chi tiết và thể lệ Chương trình khuyến mại: 

a. Ưu đãi: Tặng vé xem phim Galaxy trị giá 100.000 đồng cho 830 chủ thẻ nữ đầu tiên có chi tiêu từ 

8.5 triệu đồng trở lên trong thời gian chương trình. (áp dụng chủ thẻ chính là chủ thẻ nữ) 

b. Quy định về giao dịch hợp lệ: Giao dịch hợp lệ để xét nhận giải thưởng là các giao dịch thành 

công (giao dịch không bị hoàn hoặc không bị hủy) được thực hiện bởi Thẻ tín dụng phát hành bởi 

VIB và thỏa mãn các điều kiện sau: 

i. Thời gian giao dịch và bút toán hợp lệ: 

Ngày giao dịch hợp lệ Ngày bút toán hợp lệ 

01/03 – 08/03/2019 Trước ngày 10/3/2019 

ii. Thanh toán tại máy cà thẻ hoặc trực tuyến, không giới hạn địa điểm thanh toán trong 

hoặc ngoài nước 

2. Các quy định khác 

- Chỉ áp dụng tặng thưởng cho chủ thẻ Chính là chủ thẻ nữ. 

- Việc trả thưởng theo Chương trình được ưu tiên theo thời gian thực hiện của các giao dịch hợp lệ 

cho đến lúc Tổng ngân sách của Chương trình được sử dụng hết. 

- Trường hợp Khách hàng thay đổi hạng thẻ, thay thế thẻ, phát hành lại thẻ, gia hạn thẻ và thẻ mới 

có cùng số tài khoản với thẻ cũ, các giao dịch từ thẻ cũ sẽ được tính vào chi tiêu của thẻ mới.  

- 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.  

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

- 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.  

- 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, VIB  sẽ  trực  tiếp  

giải  quyết,  nếu  không  thỏa  thuận  được, tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật. 


