
Chương trình Khách hàng thân thiết 

VCB REWARDS 

1. Danh sách các loại thẻ áp dụng 

STT SẢN PHẨM THẺ LOẠI THẺ 

1 Connect24 Ghi nợ nội địa 

2 Connect24 Ecard Ghi nợ nội địa 

3 Đồng thương hiệu Vietcombank – Aeon Ghi nợ nội địa 

4 Đồng thương hiệu Coopmart Vietcombank Ghi nợ nội địa 

5 Thẻ liên kết Vietcombank – Chợ Rẫy Connect24 Ghi nợ nội địa 

6 
Thẻ liên kết Vietcombank – Tekmedi – Thống 

Nhất Connect24 
Ghi nợ nội địa 

7 Connect24 Visa (hạng chuẩn) Ghi nợ quốc tế 

8 Visa Connect24 Ecard  

9 Mastercard (hạng chuẩn) Ghi nợ quốc tế 

10 Unionpay (hạng chuẩn) Ghi nợ quốc tế 

11 
Liên kết Vietcombank – đại học quốc gia Hồ Chí 

Minh Visa 
Ghi nợ quốc tế 

12 Visa (hạng vàng, chuẩn) Tín dụng quốc tế 

13 Mastercard (hạng vàng, chuẩn) Tín dụng quốc tế 

14 JCB (hạng vàng, chuẩn) Tín dụng quốc tế 

15 Unionpay (hạng vàng, chuẩn) Tín dụng quốc tế 

Lưu ý: Chương trình không áp dụng với các sản phẩm thẻ có tính năng hoàn tiền/cộng dặm/cộng điểm; Sản phẩm thẻ liên 

kết; Sản phẩm thẻ tín dụng công ty ủy quyền cho cá nhân sử dụng; Sản phẩm thẻ ghi nợ cá nhân kết nối với tài khoản 

thanh toán của công ty.  

2. Danh sách các giao dịch thẻ được tích điểm 

STT LOẠI GIAO DỊCH MÔ TẢ ĐIỂM CỘNG 

1 
Giao dịch thanh toán thẻ Tín dụng quốc tế và 

Ghi nợ quốc tế, bao gồm: 

Mỗi 1.000 đồng giao 

dịch bằng thẻ thương 

hiệu Visa 

+3 



─ Thanh toán tại Đơn vị chấp nhận thẻ (cà thẻ) 

─ Thanh toán trực tuyến 

─ Thanh toán trên VCB Digibank từ nguồn thẻ  

Mỗi 1.000 đồng giao 
dịch bằng thẻ thương 

hiệu còn lại 
+2 

2 

Giao dịch thanh toán thẻ Ghi nợ nội địa: 

─ Thanh toán tại Đơn vị chấp nhận thẻ (cà thẻ) 

─ Thanh toán trực tuyến 

Mỗi 1.000 VND 

giao dịch 
+1 

Lưu ý: Giao dịch chi tiêu thẻ KHÔNG bao gồm các giao dịch sau: Rút tiền mặt, giao dịch phí, lãi, giao dịch nạp tiền vào ví 

điện tử; giao dịch đánh bạc, giao dịch chứng khoán, kinh doanh ngoại hối, đầu tư tài chính, đấu giá ở nước ngoài, giao 

dịch hoàn thuế, giao dịch phát sinh do sự cố hệ thống, giao dịch đã thực hiện nhưng sau đó bị hủy/bị hoàn trả 1 phần hoặc 

toàn bộ giao dịch tra soát, giao dịch khống (bao gồm cả giao dịch khống tại ĐVCNT nhằm mục đích ứng tiền mặt) và các 

giao dịch bất hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 

Vietcombank có thể thay đổi danh sách thẻ áp dụng và chính sách cộng điểm nêu trên. 


