THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH MỞ THẺ NHẬN QUÀ
“LƯỚT JCB BẢN VIỆT - ĐÓN VẬN MAY, QUÀ VỀ TAY”
1.

Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc

2.

Hình thức khuyến mại: Tặng quà

3.

Thời gian khuyến mại: Từ 28/06/2021 đến 12/09/2021

4.

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Thẻ tín dụng JCB Platinum/Travel Bản Việt

5.

Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại):
- Khách hàng là chủ thẻ chính thẻ tín dụng JCB Platinum/Travel Bản Việt phát hành trong thời gian khuyến
mại; và
- Chưa từng phát hành bất kỳ Thẻ tín dụng Bản Việt nào trước thời điểm diễn ra chương trình (trường hợp đã
đóng/hủy thẻ tín dụng Bản Việt trước ngày bắt đầu triển khai chương trình từ 90 ngày trở lên được xem như
chưa từng phát hành Thẻ tín dụng Bản Việt).

6.

Nội dung Chương trình
- Trong thời gian diễn ra chương trình, Khách hàng lần đầu mở thẻ tín dụng JCB Platinum/Travel Bản Việt và
có tổng chi tiêu hợp lệ từ 3.000.000 VND trở lên trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành thẻ sẽ nhận được
một gói quà tặng trị giá 1.500.000 VND bao gồm 10 mã giảm giá tại Tiki 100.000 VND (áp dụng cho hóa
đơn mua sắm từ 500.000 VND) và 10 mã giảm giá tại Grab 50.000 VND (áp dụng cho hóa đơn từ 100.000
VND).
- Áp dụng cho 150 Khách hàng thỏa điều kiện chương trình.
- Trường hợp có nhiều Khách hàng cùng thỏa điều kiện, thứ tự xét thưởng lần lượt là: số tiền giao dịch cao
hơn, thời gian giao dịch sớm hơn.
Lưu ý:
▪ Ngày phát hành thẻ được tính là ngày mà Khách hàng nhận được tin nhắn SMS thông báo cấp thẻ
thành công từ Ngân hàng Bản Việt.
▪ Giao dịch hợp lệ là các giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ, không tính các giao dịch rút tiền mặt
hoặc tương đương rút tiền mặt, giao dịch phí, lãi, giao dịch nạp tiền vào Ví điện tử, giao dịch phát sinh
do sự cố của hệ thống, giao dịch kích hoạt thẻ (test), giao dịch hoàn trả, giao dịch hủy, giao dịch thanh
toán sao kê, giao dịch thanh toán hóa đơn giá trị gia tăng (tại các MCC 4900 (Điện lực); 4814 (Viễn
Thông)) được thực hiện từ 28/6/2021 đến hết ngày 12/9/2021.

7.

Ngân sách chương trình: 225.000.000 VND

8.

Thông báo kết quả:
- Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc chương trình, Ngân hàng Bản Việt sẽ thông báo công khai

về kết quả chương trình trên website http://www.vietcapitalbank.com.vn, đồng thời gửi gói quà tặng gồm các
mã giảm giá đến Khách hàng qua các kênh như Email và/hoặc SMS.
- Ngân hàng Bản Việt không chịu trách nhiệm trong trường hợp không liên lạc được với Khách hàng đủ điều
kiện tặng thưởng theo các thông tin mà Quý Khách đã đăng ký.
Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại, Khách hàng vui vòng liên hệ hotline 1900 555 596 để được
giải đáp.

