THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH MIỄN PHÍ SỬ DỤNG PHÒNG CHỜ VIP DÀNH CHO
CHỦ THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ TPBANK VISA SIGNATURE
1. Đối tượng áp dụng:
Là Chủ thẻ Tín dụng quốc tế TPBank Visa Signature bao gồm thẻ Chính và thẻ Phụ với điều
kiện: Thẻ của Khách hàng đang trong trạng thái hoạt động, không có nợ quá hạn và đang còn
hiệu lực tại TPBank
2. Thời gian: 20/12/2019 – 30/11/2020
3. Nội dung ưu đãi:
- Miễn phí sử dụng hơn 1,100 phòng chờ VIP tại các sân bay trên toàn thế giới
(không áp dụng với các phòng chờ quốc nội tại Việt Nam) áp dụng cho tất cả chủ
thẻ TPBank Visa Signature. Không giới hạn số lần sử dụng.
- Chủ thẻ không cần đặt trước mỗi lần sử dụng
- Với mỗi người đi kèm Chủ thẻ, Chủ thẻ sẽ thanh toán $32/lượt sử dụng phòng chờ.
4. Hướng dẫn sử dụng ưu đãi:
- Khi có nhu cầu sử dụng các phòng chờ VIP tại các sân bay trên thế giới, Khách hàng
xuất trình thẻ TPBank Visa Signature của mình kèm CMND/CCCD/Hộ chiếu còn hiệu
lực và Boarding Pass
- Việc sử dụng các dịch vụ tại các phòng chờ VIP sẽ tuân thủ các quy định riêng của từng
phòng chờ
- Để cập nhật thông tin về hơn 1,100 phòng chờ trên toàn thế giới, chủ thẻ có thể:
 Truy cập website https://www.loungekey.com/vi/tpbankvisasignature, đăng ký/đăng
nhập qua các thao tác được hướng dẫn tại màn hình;
 Download ứng dụng LoungeKey trên Apple Store/Google Play và đăng ký/đăng nhập
qua các thao tác được hướng dẫn tại màn hình.
5. Điều kiện, điều khoản:
- Khi sử dụng thông tin thẻ TPBank Visa Signature của mình để đăng ký, đăng nhập vào
web/app hoặc xuất trình thẻ để vào phòng chờ khi không có người đi kèm, Chủ thẻ sẽ
nhận được thông báo về giao dịch được thực hiện tại LoungeKey. Đây là giao dịch
nhằm xác thực việc thẻ đang hoạt động, còn hiệu lực và Chủ thẻ sẽ không phải thanh
toán các giao dịch này.
- Thẻ phải được mở tính năng chi tiêu trực tuyến online.
- Ưu đãi chỉ áp dụng cho chủ thẻ TPBank Visa Signature. Chủ thẻ sẽ thanh toán $32/lượt
sử dụng phòng chờ cho mỗi người đi kèm. Mức phí này có thể thay đổi qua từng thời
kỳ theo chính sách của LoungeKey.

Danh sách các phòng chờ VIP tại Việt Nam:

-

STT

Sân bay

1

Sân bay quốc tế Nội
Bài
Sây bay quốc tế Tân
Sơn Nhất
Sân bay quốc tế Đà
Nẵng
Sân bay quốc tế
Cam Ranh

2
3
4

Tên phòng chờ
Song Hong
Business Lounge
Orchid Lounge
CIP Orchid
Lounge
Lotus Lounge
Sun Coast Lounge

Terminal

PP Lounge Code

International Terminal 2
International
Terminal
Terminal 2

HAN3

Terminal 2
Terminal 2

SGN
DAD
DAD1
CXR
CXR1

Nội dung ưu đãi cũng như danh sách các phòng chờ VIP tại các sân bay trên toàn cầu
có thể được thay đổi theo từng thời kỳ và được cập nhật trên website
https://www.loungekey.com/vi/tpbankvisasignature và ứng dụng LoungeKey trên các
thiết bị di động.

-

6. Quy định khác:
- Quy định về đầu mối giải đáp thắc mắc của KH liên quan đến Chương trình khuyến mại:


KH liên hệ tổng đài 24/7 của TPBank: 1900585885; (024) 37683683

 KH không liên hệ trực tiếp với các Phòng chờ VIP
- TPBank sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp trong
trường hợp phòng chờ đóng cửa, hoặc phòng chờ ngừng tham gia chương trình. Khách
hàng cần kiểm tra danh sách phòng chờ và sự sẵn có của phòng chờ trên website
https://www.loungekey.com/vi/tpbankvisasignature và ứng dụng LoungeKey trên các thiết
bị di động.
- KH đồng ý rằng TPBank có quyền sử dụng tên và hình ảnh của KH nhằm mục đích quảng
cáo và thông báo rộng rãi với công chúng mà không phải chi trả bất kỳ chi phí nào khi KH
tham gia chương trình này.
- Bằng việc tham gia Chương trình Khuyến mại này, Khách Hàng mặc định chấp thuận tất cả
các Điều khoản và Điều Kiện của Chương trình Khuyến mại được liệt kê trên đây.
- Trong phạm vi pháp luật cho phép, TPBank có toàn quyền chấm dứt, thay đổi Chương trình
khuyến mại sau khi thông báo trước 03 (ba) ngày tại các Đơn vị kinh doanh của TPBank
và/hoặc trên trang web chính thức của TPBank. TPBank sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm
cho bất kỳ khiếu nại, tổn thất, thiệt hại, chi phí mà bất kỳ cá nhân nào gánh chịu dưới bất
kỳ hình thức nào liên quan đến các Chương trình khuyến mại này.

