Thể lệ chương trình khuyến mại dành cho chủ thẻ tín dụng JCB Bản Việt
GIẢM 100.000 VNĐ KHI THANH TOÁN ONLINE TẠI SHOPEE & LAZADA
1.

Tên chương trình khuyến mại: “GIẢM 100.000 VNĐ CHO HÓA ĐƠN TỪ 800.000 VNĐ KHI
THANH TOÁN ONLINE TẠI SHOPEE & LAZADA”.

2.

Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại: Sản phẩm thẻ tín dụng quốc tế JCB.

3.

Thời gian khuyến mại: diễn ra trong 02 (hai) ngày thứ ba và thứ sáu hàng tuần, bắt đầu từ 9:00 và kết
thúc lúc 23:59 phút mỗi ngày.
- Shopee: ưu đãi áp dụng từ 05/01/2021 đến 12/03/2021.
- Lazada: ưu đãi áp dụng từ 12/01/2021 đến 12/03/2021 và thêm hai (02) ngày 27/01/2021 &
28/01/2021.
Lưu ý: Chương trình khuyến mại không áp dụng vào các ngày 09/02/2021, 12/02/2021, 16/02/2021,
19/02/2021.

4.

Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại): Chủ Thẻ tín dụng quốc tế
JCB Bản Việt (bao gồm cả Thẻ chính và Thẻ phụ).

5.

Chi tiết đầu BIN thẻ áp dụng
Đầu BIN thẻ

Tên thẻ (đầy đủ)

3565 15

Thẻ tín dụng JCB Standard Bản Việt

3565 15

Thẻ tín dụng JCB Gold Bản Việt

3565 15

Thẻ tín dụng JCB Platinum Bản Việt

3565 15

Thẻ tín dụng JCB 7-Eleven Bản Việt

3565 15

Thẻ tín dụng JCB Travel Bản Việt

Bảng 1: Danh sách đầu BIN thẻ tham gia chương trình ưu đãi.
6.

Nội dung, điều kiện và điều khoản của Chương trình
a) Nội dung chương trình:
- Mỗi ngày trong thời gian diễn ra chương trình, chủ thẻ tín dụng JCB Bản Việt sẽ nhận được ưu
đãi giảm giá 100.000 VNĐ cho thanh toán có giá trị tối thiểu 800.000 VNĐ tại Shopee & Lazada.
- Chương trình được áp dụng tại website và ứng dụng di động Shopee, Lazada.
b) Điều kiện và điều khoản chương trình:
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SHOPEE

LAZADA
Khách hàng đăng nhập tài khoản trên website

Khách hàng đăng nhập tài khoản trên ứng

www.lazada.vn hoặc ứng dụng di động Lazada,

dụng Shopee và chọn hình thức thanh toán

bấm chọn phiếu giảm giá để thu thập về ví, chọn

bằng thẻ tín dụng JCB Bản Việt để được

phương thức thanh toán bằng Thẻ tín dụng/Ghi nợ

giảm giá.

và nhập thông tin Thẻ tín dụng JCB Bản Việt để
nhận được giảm giá.
Mỗi thẻ tín dụng JCB Bản Việt và mỗi tài khoản

Mỗi chủ thẻ được hưởng ưu đãi mỗi tuần 01

Lazada được hưởng ưu đãi mỗi ngày 01 lần trong

lần trong thời gian diễn ra chương trình.

thời gian diễn ra chương trình.

Mỗi ngày có tối đa 30 giao dịch được hưởng

Số lượng ưu đãi có hạn và dành cho những đơn

ưu đãi tại Shopee, trong thời gian diễn ra

hàng sớm nhất theo khung giờ khuyến mại. Khách

chương trình. Lượt ưu đãi không dùng hết

hàng có thể không nhận được ưu đãi nếu ngân sách

(nếu có) của ngày ưu đãi trước sẽ được cộng

phân bổ mỗi ngày đã được sử dụng hết hoặc thu

dồn cho ngày ưu đãi tiếp theo. Khách hàng có

thập nhiều hơn 01 lần/ngày ưu đãi theo quy định.

thể không nhận được ưu đãi nếu ngân sách

Áp dụng cho các đơn hàng mua sắm trên ứng dụng

phân bổ mỗi ngày đã được sử dụng hết.

di động Lazada, ngoại trừ Sim, dụng cụ Sim, thẻ
cào điện thoại, các dịch vụ nạp tiền trực truyến, sản

Ưu đãi không áp dụng cho sản phẩm sim,

phẩm sữa cho bé (từ 0 đến dưới 3 tuổi), bình sữa,

ngành hàng Voucher – Dịch vụ, e-voucher,

phụ kiện cho trẻ sơ sinh, sản phẩm từ Vinamilk và 1

sữa cho trẻ dưới 02 tuổi và/hoặc đơn hàng do

số sản phẩm đặc biệt khác được bán và thu tiền bởi

người bán tự vận chuyển.

nhà bán hàng.
- Áp dụng tối đa cho 480 giao dịch đủ điều kiện nhận ưu đãi tại mỗi đối tác trong suốt thời gian
diễn ra chương trình.
- Ưu đãi sẽ không được cấp lại nếu đơn hàng bị hủy hoặc đổi trả vì bất cứ lý do gì.
- Ưu đãi không được quy đổi ra tiền mặt hoặc tiền tặng vào tài khoản thẻ tín dụng hoặc tài khoản
thanh toán của chủ thẻ cũng như chuyển nhượng dưới bất kỳ hình thức nào.
- Chương trình chỉ dành cho khách hàng mua lẻ. Chương trình không áp dụng cho các đơn hàng có
dấu hiệu lạm dụng khuyến mại hoặc vi phạm vào các Tiêu chuẩn cộng đồng hoặc Chính sách của
Shopee và Lazada hoặc không thỏa mãn đủ các điều kiện yêu cầu. Riêng đối với Lazada, chủ thẻ
sẽ bị tính phí khấu trừ vào sao kê thẻ bao gồm cả việc hủy đơn hàng và khóa tài khoản đối với các
khách hàng/đơn hàng cố tình lợi dụng mã giảm giá từ chương trình bằng cách tạo ra nhiều tài
khoản mới, cố ý vượt qua các quy định về bảo mật và dành cho chương trình.
- Chủ thẻ có trách nhiệm lưu giữ lại hóa đơn mua hàng điện tử để phục vụ cho việc tra soát các
giao dịch nghi ngờ gian lận.
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c) Các quy định khác:
- Ngân hàng Bản Việt có quyền sử dụng tên, hình ảnh và thông tin khác liên quan của khách hàng
nhằm mục đích quảng cáo và thông báo rộng rãi với công chúng mà không phải trả bất kỳ chi phí
nào khi khách hàng tham gia chương trình này.
- Các thủ tục phát hành thẻ, biểu phí, điều khoản và điều kiện tiêu chuẩn của Thẻ vẫn được áp dụng
đối với các khách hàng tham gia Chương trình khuyến mại này theo quy định hiện hành của Ngân
hàng Bản Việt.
- Mọi quyết định của Ngân hàng Bản Việt liên quan đến các Chương trình khuyến mại phù hợp với
các quy định tại Chương trình này là cuối cùng, chính thức và không phải thông báo.
- Thể lệ này được thông báo công khai trên website của Ngân hàng vietcapitalbank.com.vn và
khách hàng có trách nhiệm cập nhật các quy định, điều kiện của Thể lệ khi tham gia chương trình
khuyến mại này.
- Trong phạm vi pháp luật cho phép, Ngân hàng Bản Việt có toàn quyền chấm dứt, sửa đổi Chương
trình khuyến mại sau khi thông báo trước 03 (ba) ngày tại các Đơn vị kinh doanh của Ngân hàng
Bản Việt và/hoặc trên trang web chính thức của Ngân hàng. Ngân hàng Bản Việt sẽ không chịu
bất kỳ trách nhiệm cho bất kỳ khiếu nại, tổn thất, thiệt hại, chi phí mà bất kỳ cá nhân nào gây ra
dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến các Chương trình khuyến mại này.
- Ngân hàng Bản Việt không phải nhà cung cấp sản phẩm và các dịch vụ liên quan nên sẽ không
chịu trách nhiệm về các khiếu nại hay thắc mắc liên quan đến những sản phẩm và dịch vụ này.
Khách hàng sẽ bị ràng buộc bởi các điều kiện và điều khoản của nhà cung cấp sản phẩm và dịch
vụ. Trong trường hợp có thắc mắc hay khiếu nại liên quan đến sản phẩm và dịch vụ có liên quan,
Khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp nhà cung cấp.
7.

Trách nhiệm thông báo
a. Thông báo Chương trình:
Nội dung thể lệ chương trình này được Ngân hàng Bản Việt thông báo đến khách hàng qua các kênh sau:
Trang web chính thức của Ngân hàng Bản Việt: vietcapitalbank.com.vn.
Các phương tiện truyền thông đại chúng như:
-

Kênh facebook chính thức của Ngân hàng Bản Việt.

-

Email khách hàng.

Tin nhắn SMS.
Và các kênh khác theo kế hoạch truyền thông chương trình của Ngân hàng Bản Việt.
b. Thắc mắc liên hệ:
Để được giải đáp các thắc mắc liên quan đến Chương trình, xin vui lòng liên hệ:
Thông tin liên hệ Ngân hàng Bản Việt
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-

Các địa điểm giao dịch của Ngân hàng Bản Việt trên toàn quốc.

-

Tổng đài chăm sóc khách hàng theo số hotline 1900 555 596.

Thông tin liên hệ đối tác
Shopee:
-

Hotline: 1900 1221

-

Trang hỗ trợ: https://help.shopee.vn/vn/s/contactus
Lazada:

-

Hotline: 1900 1007
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