
 

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

 

CHÀO MỪNG TRỞ LẠI NHẬT BẢN - HOÀN TIỀN 10% CHO MỌI GIAO DỊCH 

 

1. NỘI DUNG ƯU ĐÃI: 

 

 Chủ thẻ Vietcombank JCB có thể được hoàn tiền 10% (tối đa 5.000 JPY) cho số tiền 

chi tiêu tích lũy tại Nhật Bản của thẻ đạt 30.000 JPY trở lên trong thời gian diễn ra 

chương trình. 

 Chương trình chỉ áp dụng cho các giao dịch trực tiếp tại các cửa hàng ở Nhật Bản, 

không áp dụng cho các giao dịch trực tuyến như thương mại điện tử, vé máy bay hoặc 

dịch vụ đặt hàng bằng điện thoại di động và các thiết bị khác. 

 Việc mua hàng phải được thực hiện bằng thẻ Vietcombank JCB chính chủ. 

 

2. THỜI GIAN ƯU ĐÃI 

 

Từ ngày 16/01/2023 đến ngày 15/04/2023 

 

3. ĐIỀU KIỆN ĐIỀU KHOẢN CHƯƠNG TRÌNH 

 Chương trình áp dụng cho du khách nước ngoài đến Nhật Bản. 

 Áp dụng cho các giao dịch được thực hiện bằng đồng JPY, không áp dụng cho các giao 

dịch được thực hiện bằng các loại tiền tệ khác. 

 Ưu đãi này có thể không áp dụng cho một số sản phẩm và dịch vụ. 

 Ưu đãi này không thể chuyển nhượng và không thể trao đổi cho người khác. 

 Nội dung và điều kiện của chiến dịch này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. 

Chương trình cũng có thể bị chấm dứt mà không cần thông báo trước. 

 Các cửa hàng tham gia chiến dịch có thể thay đổi hoặc ngừng ưu đãi này vì bất kỳ lý do 

gì. 

 Tỷ giá hối đoái của giao dịch ban đầu và tỷ giá hối đoái của tiền hoàn lại có thể khác nhau. 

 Các giao dịch đủ điều kiện tham gia chương trình sẽ được tính dựa trên ngày sử dụng. 

Tuy nhiên, đối với các giao dịch mất nhiều thời gian xử lý và chưa xử lý xong thông tin 

trong thời gian diễn ra chương trình có thể không được tính. 

 Tiền hoàn lại sẽ được thanh toán thông qua Ngân hàng phát hành thẻ của bạn. Hoàn tiền 

sẽ xuất hiện trên bảng sao kê của bạn sau tháng 6 năm 2023. Thời điểm hoàn tiền tùy 

thuộc vào Ngân hàng phát hành. 



 Số tiền lẻ thập phân sẽ được làm tròn xuống. 

 Chúng tôi sẽ không hoàn tiền trong các trường hợp sau: 

 Giao dịch hàng hóa/ dịch vụ đã bị thay đổi, hủy bỏ, hoàn trả hoặc được coi là gian lận. 

 Bạn hủy thẻ hoặc không thiết lập tài khoản trước ngày hoàn tiền 

 Thẻ không hợp lệ tại thời điểm nhận hoàn tiền 

 Số thẻ bị thay đổi do gia hạn hoặc phát hành lại thẻ trước ngày hoàn tiền 

 Khi thanh toán không thể được xử lý trong thời gian chiến dịch do lỗi hệ thống hoặc 

các lý do khác. 

 Khi thanh toán được thực hiện thông qua một bên thứ ba thay vì được thực hiện trực 

tiếp tại cửa hàng có tham gia chương trình. 

 JCB International Co., Ltd. sẽ không chịu trách nhiệm bất kỳ vấn đề nào xảy ra trong 

chương trình hoàn tiền. 

 Thời gian và nội dung của chương trình được thông báo ở trên đã được thông qua tại thời 

điểm hiện tại 

 Xin lưu ý rằng JCB International Co., Ltd. sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc 

thiệt hại nào mà chủ thẻ phải chịu do tham gia vào chương trình này. 

 Trong trường hợp chủ thẻ vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này hoặc gây thiệt hại cho 

JCB International Co., Ltd. hoặc bên thứ ba thông qua các hành vi gian lận hoặc bất hợp 

pháp liên quan đến việc tham gia chương trình này, JCB International Co., Ltd. có thể đình 

chỉ, hủy bỏ các đặc quyền ưu đãi hoặc các giao dịch bán hàng khác, trong trường hợp đó, 

tất cả các điều kiện để được hưởng các đặc quyền tích lũy cho đến thời điểm hủy bỏ sẽ bị 

mất hiệu lực. 

 Thông tin trên trang này có hiệu lực kể từ tháng 12 năm 2022 và có thể thay đổi mà không 

cần thông báo trước. 

 


