
ĐIỀU KIỆN ĐIỀU KHOẢN CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI  

DÀNH CHO CHỦ THẺ VIETCOMBANK VISA TẠI VNPAY 

Thẻ Vietcombank Visa hợp lệ: Bất kỳ thẻ tín dụng, ghi nợ, trả trước của VISA còn hiệu 

lực được phát hành tại Việt Nam 

Khách hàng hợp lệ: Chủ thẻ của Thẻ Ưu Đãi, đồng thời là Khách hàng Ví điện tử VNPAY, 

đã được hệ thống Ví điện tử VNPAY cấp số Ví, hoàn thành định danh, liên kết ngân hàng 

và thực hiện liên kết Thẻ Ưu đãi với ứng dụng Ví điện tử VNPAY 

Nội dung Ưu đãi: 01 mã khuyến mãi trị giá 50.000 VNĐ sẽ được tặng cho bất kỳ Khách 

hàng hợp lệ thực hiện giao dịch đầu tiên trên 199.000 VNĐ thành công với Thẻ hợp lệ trên 

Ví điện tử VNPAY trong Thời gian khuyến mại. 

Điều kiện điều khoản đối tác cung cấp dịch vụ: 

1. Khách hàng đăng nhập ứng dụng Ví điện tử VNPAY, chọn tính năng muốn sử dụng, 

điền thông tin (nếu có), xác nhận thanh toán bằng nguồn tiền thẻ VISA và tận hưởng 

Ưu đãi. 

2. Ưu đãi không áp dụng với các tính năng thanh toán VNPAY-QR, thanh toán vay tiêu 

dùng và mua vé xổ số. 

3. Mỗi tài khoản Ví điện tử VNPAY chỉ được hưởng khuyến mại duy nhất một lần trong 

suốt thời gian diễn ra chương trình. Trong trường hợp đơn hàng bị hủy, khuyến mại sẽ 

không được hoàn lại. 

4. Chương trình có thể kết thúc sớm hơn thời gian dự kiến khi ngân sách phân bổ cho 

chương trình Ưu đãi được sử dụng hết. 

5. Thời gian giải quyết khiếu nại là 7 ngày kể từ ngày chương trình Ưu đãi kết thúc. 

Điều kiện điều khoản VISA: 

1. Không thể quy đổi Ưu đãi thành tiền mặt hoặc sử dụng ưu đãi kết hợp với các chương 

trình khuyến mãi, giảm giá, phiếu giảm giá hoặc ưu đãi đặc biệt khác, ngoại trừ được 

ghi chú cụ thể. 

VISA và nhà cung cấp có quyền tạm dừng, hủy bỏ hoặc thay đổi Ưu đãi cũng như Điều 

Kiện và Điều Khoản bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. 



2. Ưu đãi được thể hiện theo thông tin cung cấp bởi nhà cung cấp. Bất cứ khiếu nại và 

tranh chấp nào phát sinh từ việc mua hoặc định mua hàng hóa và/hoặc dịch vụ theo ưu 

đãi này (“Khiếu nại”) sẽ được giải quyết trực tiếp giữa chủ thẻ và nhà cung cấp. Chủ 

thẻ VISA sẽ không thực hiện khiếu nại đối với VISA. 

3. Trong trường hợp có tranh cãi, quyết định của VISA là quyết định cuối cùng. 

4. Để tránh hiểu nhầm, trong khi VISA tạo điều kiện để chủ thẻ được hưởng ưu đãi này, 

đơn vị chấp nhận thẻ là nhà cung cấp toàn bộ hàng hóa và/hoặc dịch vụ cho ưu đãi này. 

Vì vậy, chủ thẻ hiểu và chấp nhận rằng việc mua hàng hóa và/hoặc dịch vụ theo ưu đãi 

này sẽ hình thành hợp đồng giữa bản thân chủ thẻ và nhà cung cấp và VISA không 

tham gia vào hợp đồng này. 

5. Bằng việc sử dụng hoặc có ý định sử dụng hàng hóa và dịch vụ theo Ưu đãi này, chủ 

thẻ hiểu và chấp nhận rằng VISA sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ tổn thất, mất 

mát, chi phí hay khiếu nại (gián tiếp hoặc trực tiếp) liên quan thương tích, tử vong, sai 

lệch thông tin, tổn thất hoặc mất mát phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc 

có ý định sử dụng ưu đãi hoặc hàng hóa và/hoặc dịch vụ cung cấp dưới ưu đãi này. 

 


