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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH THIỆN NGUYỆN 

TERMS & CONDITIONS OF CHARITY CAMPAIGN 

 

1. Thời gian khuyến mại: Từ 01/11/2022 đến 31/12/2022 

Campaign Duration: From 1st November 2022 to 31st December 2022. 

2. Hàng hóa, dịch vụ thiện nguyện: Thức ăn và nhu yếu phẩm. 

Charity goods and services: Food and necessities. 

3. Địa bàn (phạm vi) chương trình: Hà Nội, Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận. 

Location of the campaign: Hanoi, Ho Chi Minh City and neighboring provinces. 

4. Cách thức đóng góp: Thực hiện chi tiêu bằng thẻ Mastercard trên ứng dụng Grab. 

Contribution method: Spending on Grab application with Mastercard’s cards. 

5. Đối tượng tham gia: Toàn bộ chủ thẻ Mastercard hợp lệ. 

Eligible participants: All valid Mastercard Cardholders. 

6. Đối tượng nhận thiện nguyện: Các hộ gia đình khó khăn. 

Charity recipients: Households in need. 

7. Nội dung chương trình khuyến mãi:  

Terms and conditions of the campaign: 

STT 

No 

Tiêu chí 

Criteria 

Nội dung chương trình  

Promotion content 

1 
Thời gian áp dụng: 

Duration: 

Tất cả các ngày trong tuần từ 01/11/2022 đến 31/12/2022. 

Every day from 01st November 2022 to 31st December 2022. 

2 
Địa điểm áp dụng: 

Charity location: 

Hà Nội, Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận. 

Hanoi, Ho Chi Minh City and neighboring provinces. 
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Nội dung chương 

trình 

Campaign info: 

- Trong thời gian chương trình, với mỗi giao dịch được 

thanh toán bằng thẻ Mastercard hợp lệ từ 200.000VND trên 

ứng dụng Grab (sau đây gọi là “Giao Dịch Hợp Lệ”), 

Mastercard sẽ tài trợ 200.000VND để mua sắm thức ăn và nhu 

yếu phẩm. 

- Một gói nhu yếu phẩm cho một hộ gia đình khó khăn 

sẽ có trị giá 800.000VND, tương đương với 4 Giao Dịch Hợp 

Lệ, trong đó giá trị hàng hóa là 720.000VND và chi phí vận 

chuyển là 80.000VND  

- During the campaign duration, with every Mastercard 

transaction whose value is equal, or more than VND 200.000 

paid by Mastercard Cardholders on Grab app (hereinafter 

refer as “Eligible Transaction”), Mastercard will fund VND 

200.000 to purchase food and necessities packages. 

- Value of one package per household in need is VND 
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800.000, equivalent to 4 Eligible Transactions, in which goods 

value is VND720.000 and delivery fee is VND 80.000. 

 

 


