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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH  

Tặng Phiếu mua hàng tại TTTM Diamond Plaza 

 

1. Địa điểm khuyến mại: Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. 

Hồ Chí Minh. 

2.  Hình thức khuyến mại: Tặng Phiếu mua hàng ( Gift Voucher) 

3. Đối tượng áp dụng: Toàn bộ chủ thẻ tín dụng các thương hiệu American Express, 

Visa, MasterCard, JCB và UnionPay do Vietcombank phát hành.  

4. Thời gian khuyến mại: Tất cả các ngày thứ 6 hàng tuần trong giai đoạn từ 

21/06/2019 đến hết 27/12/2019 

Lưu ý: Không áp dụng vào ngày Diamond Plaza tổ chức Vip Party (ngày 

27/09/2019). Chương trình khuyến mại sẽ kết thúc khi hết thời gian triển khai chương 

trình hoặc khi hết ngân sách trả thưởng tối đa của chương trình, tùy điều kiện nào 

đến trước.   

5. Nội dung chương trình: Tặng 5% Phiếu mua hàng trên các giao dịch thanh toán 

thẻ đạt từ 2.000.000 VNĐ trở lên: 

            Giá trị một hóa đơn mua hàng Khuyến mại 

Từ 2.000.000 VNĐ đến dưới 4.000.000 VNĐ Tặng Gift voucher 100.000 VNĐ 

Từ 4.000.000 VNĐ trở lên  Tặng Gift voucher 200.000 VNĐ 

    Trong đó: 

- Áp dụng cho giao dịch thanh toán thẻ tín dụng hoặc ghi nợ quốc tế Vietcombank 

tại máy thanh toán thẻ của Vietcombank tại địa điểm khuyến mại 

- Mỗi chủ thẻ (tính theo CIF/khách hàng) được tặng Phiếu mua hàng tối đa 200.000 

VNĐ/ngày.  

- Chương trình áp dụng theo điều kiện, điều khoản của thể lệ chương trình 

6. Ngân sách trả thưởng: 700.000.000 VNĐ Phiếu mua hàng (Bảy trăm triệu đồng 

chẵn) 

7. Cách thức trả thưởng ưu đãi: Phiếu mua hàng được tặng ngay cho khách hàng đối 

với giao dịch thành công ( Chi tiết qui định tại Điều 13) tại các Bàn khuyến mãi, 

chăm sóc khách hàng tại TTTT Diamond Plaza. 

Phiếu mua hàng  chỉ có giá trị sử dụng tại TTTM Diamond plaza, hạn sử dụng 3 

tháng 
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8. Đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến chương 

trình khuyến mại:  

+ Trần Tuấn Khanh -Điện thoại: 0918718265 

+ Ngô Y Lan - Điện thoại: 0812338338 

+ Lý Gia Vinh - Điện thoại: 0909988936 

+ Lê Thị Hồng Loan - Điện thoại: 0778793598 

9. Điều kiện, điều khoản chi tiêt của chương trình 

a) Thẻ hợp lệ:  

- Là thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ quốc tế các thương hiệu American Express, Visa, 

MasterCard, JCB và UnionPay do Vietcombank phát hành (bao gồm cả thẻ chính và 

thẻ phụ).  

- Bao gồm các loại thẻ Đồng thương hiệu của Vietcombank 

- Không bao gồm các loại thẻ tín dụng do Vietcombank phát hành cho các công ty đã 

có thỏa thuận với Vietcombank về việc không áp dụng chương trình ưu đãi 

b) Giao dịch hợp lệ:  

- Giao dịch dùng thẻ hợp lệ để thanh toán mua bán thực tế tại Máy thanh toán thẻ 

Vietcombank tại địa điểm khuyến mại, loại trừ các giao dịch phát sinh do sự cố hệ 

thống; giao dịch hoàn trả; giao dịch hủy; giao dịch giả mạo, giao dịch gian lận, lợi 

dụng chương trình; giao dịch tra soát với lý do chủ thẻ không thực hiện giao dịch.  

- Giá trị giao dịch được tặng thưởng là giá trị giao dịch gốc trừ đi giá trị các giao dịch 

hủy, giao dịch hoàn trả (nếu có).  

- Giao dịch có giá trị tối thiểu 2.000.000 VNĐ. 

- Giao dịch hợp lệ của chủ thẻ phụ được tính là giao dịch hợp lệ của chủ thẻ chính. 

- Trong trường hợp chương trình kết thúc do hết ngân sách, TTTM Diamond plaza ưu 

tiên lựa chọn các giao dịch phát sinh sớm nhất được căn cứ theo ngày giao dịch được 

ghi nhận trên hệ thống Vietcombank.  

c)  Doanh số chi tiêu hợp lệ:  

- Là tổng giá trị các giao dịch hợp lệ bằng thẻ hợp lệ của một khách hàng (tính theo 

CIF trên hệ thống Vietcombank) trừ đi giá trị các giao dịch hoàn trả, giao dịch hủy 

(refund, revert) trong thời gian trong mỗi đợt xét thưởng.  
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- Trong trường hợp một khách hàng sở hữu nhiều thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ quốc tế 

hợp lệ của chương trình, tổng doanh số chi tiêu hợp lệ của khách hàng được tính 

bằng tổng các giao dịch hợp lệ của tất cả các thẻ do khách hàng sở hữu. 

d)  Thẻ hợp lệ được trả thưởng 

- Là Thẻ hợp lệ có Giao dịch hợp lệ và đủ điều kiện của chương trình.  

- Là thẻ chính của khách hàng.  

- Thẻ không bị khóa vĩnh viễn (do khách hàng yêu cầu khóa hoặc thẻ bị mất cắp/thất 

lạc…) và còn hiệu lực.  

e) Chủ thẻ đủ điều kiện nhận thưởng 

- Là khách hàng sở hữu Thẻ hợp lệ được thưởng đủ điều kiện như được nêu trong mục 

d của Thể lệ này.  

- Mỗi khách hàng (tính theo CIF trên hệ thống Vietcombank) được nhận tối đa 

200.000đồng Phiếu Mua hàng (Hai trăm ngàn)/ ngày 


