
 

 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH “SINH NHẬT VÀNG”  

CHO CHỦ THẺ VIETCOMBANK VISA PLATINUM 

1. Thời gian triển khai: Từ 01/04/2014  

2. Đối tượng áp dụng:  

Chủ thẻ chính Vietcombank Visa Platinum  

3. Nội dung chương trình 

Tặng 1 triệu VNĐ vào tài khoản thẻ Vietcombank Visa Platinum cho chủ thẻ chính 

có sinh nhật trong tháng, cụ thể như sau: 

- Chủ thẻ có ít nhất 01 giao dịch chi tiêu từ 10.000.000 VNĐ (Mười triệu đồng) 

trong vòng 03 tháng trước và trong ngày sinh nhật của chủ thẻ chính; 

- Không áp dụng với cán bộ Vietcombank và các công ty con của Vietcombank. 

4. Điều kiện và điều khoản của chương trình: 

- Tài khoản thẻ hợp lệ được hiểu là thẻ Vietcombank Visa Platinum được phát 

hành bởi ngân hàng Vietcombank và không trong tình trạng bị tạm ngưng hoặc 

bị hủy. 

- Giao dịch hợp lệ: 

 Là giao dịch dùng thẻ Vietcombank Visa Platinum để mua sắm hàng hóa, 

dịch vụ thành công, không bao gồm giao dịch rút tiền mặt, giao dịch phí 

thường niên, giao dịch phát sinh do sự cố hệ thống; giao dịch hoàn trả; giao 

dịch hủy; giao dịch kích hoạt thẻ (test); giao dịch có dấu hiệu gian lận, lợi 

dụng chương trình.  

 Giao dịch phải được thực hiện trong khoảng thời gian 03 tháng trước, trong 

ngày sinh nhật và được cập nhật vào hệ thống  muộn nhất 10 ngày kể từ 

ngày sinh nhật của chủ thẻ. 

 Giao dịch hợp lệ của chủ thẻ phụ sẽ được tính cho chủ thẻ chính. 

- Ngày, tháng sinh nhật là ngày, tháng sinh được cập nhật trên hệ thống căn cứ 

theo thông tin do khách hàng đã đăng ký với ngân hàng. 

- Chủ thẻ được trả thưởng: 

 Là chủ thẻ Vietcombank Visa Platinum chính và có phát sinh ít nhất 01 

giao dịch hợp lệ có giá trị từ 10.000.000 VNĐ (Mười triệu đồng). 



 

 

 Chủ thẻ không phải là cán bộ Vietcombank hoặc cán bộ công ty con của 

Vietcombank. 

 Chủ thẻ được quản lý theo số CIF và chỉ được nhận thưởng 01 lần duy nhất 

trong tháng sinh nhật. 

- Quà tặng sẽ được trả vào sao kê của chủ thẻ chính. 

5. Điều khoản chung: 

- Vietcombank có quyền quyết định cuối cùng trong việc xét duyệt các giao dịch 

hợp lệ và thực hiện các thủ tục trả thưởng. 

- Nếu tài khoản của chủ thẻ chính bị chấm dứt vì bất cứ lý do nào và tại bất cứ 

thời điểm nào (kể cả từ phía chủ thẻ hay ngân hàng) trước sinh nhật của chủ 

thẻ chính thì chủ thẻ chính sẽ mất quyền nhận quà tặng. 

- Vietcombank có quyền ghi Nợ lại tài khoản thẻ của khách hàng đối với các 

giao dịch đã được hưởng ưu đãi sai do sự cố hệ thống. 

- Vietcombank được miễn trách đối với các trường hợp bất khả kháng xảy ra 

trong thời gian diễn ra chương trình như cháy nổ, lũ lụt, động đất, hệ thống xử 

lý thẻ bị lỗi…làm cho các giao dịch của chủ thẻ bị sai lệch, không thực hiên 

được hoặc không truyền về hệ thống ngân hàng. 

- Vietcombank có quyền thay đổi điều kiện điều khoản của Chương trình cho 

phù hợp. Thông tin chính thức sẽ được đăng tải trên website của Vietcombank: 

www.vietcombank.com.vn   

- Bằng việc tham gia chương trình này, chủ thẻ đã chấp nhận tất cả các điều kiện 

điều khoản của chương trình được liệt kê trong thể lệ chương trình này và/hoặc 

các điều chỉnh của Vietcombank quy định và  theo tất cả các điều khoản trong 

Các điều khoản và điều kiện sử dụng thẻ Vietcombank Visa Platinum./. 

 

http://www.vietcombank.com.vn/

