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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI MUA SẮM CUỐI NĂM DÀNH CHO 

CHỦ THẺ TPBANK  

 

I. MUA SẮM TẠI SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY NGUYỄN KIM 

- Ưu đãi: Giảm ngay 500.000 VNĐ cho hóa đơn từ 10 triệu đồng tại hệ thống siêu thị điện 

máy Nguyễn Kim trên toàn quốc  

- Đối tượng áp dụng: tất cả chủ thẻ tín dụng quốc tế TPBank (Visa/MasterCard) 

- Địa điểm áp dụng: hệ thống các cửa hàng của siêu thị điện máy Nguyễn Kim trên toàn 

quốc 

- Thời gian: 30/11/2018 - 31/01/2019 hoặc đến khi hết ngân sách (tùy theo điều kiện nào 

đến trước) 

- Điều kiện áp dụng: 

• Mỗi chủ thẻ được ưu đãi 01 lần trong suốt chương trình. 

• Chủ thẻ được tham gia cùng chương trình trả góp lãi suất 0% 

• Áp dụng đồng thời các chương trình khuyến mãi khác do Nguyễn Kim thực hiện 

 

II. MUA SẮM SIÊU THỊ CUỐI NĂM 

1. Ưu đãi: Hoàn tiền 5% (hoàn tối đa 250.000 VNĐ/KH) khi chi tiêu tại 5 Siêu thị lớn trên 

toàn quốc:  

- Vinmart 

- Coopmart 

- BigC 

- AEON Mall 

- Lotte Mart  

(*): Riêng tổng số tiền hoàn cho mỗi Khách hàng khi chi tiêu tại Hệ thống Siêu thị Vinmart sẽ 

được quy đổi tương đương điểm VinID vào tài khoản Thẻ VinID của Khách hàng 

2. Đối tượng:  

- Chủ thẻ ghi nợ quốc tế TPBank Visa CashFree, TPBank Visa Debit và 

- Chủ thẻ tín dụng quốc tế TPBank (Visa/MasterCard) 

3. Thời gian: từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 31/01/2019 

4. Điều kiện áp dụng: 

- Nếu Khách hàng có nhiều thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ quốc tế thì tổng chi tiêu hợp lệ sẽ tính 

trên tổng chi tiêu của tất cả các thẻ (tính theo CIF) và mỗi Khách hàng được hoàn tối đa 

250.000 VNĐ trong suốt thời gian diễn ra chương trình 

- Số tiền hoàn tối thiểu cho mỗi Khách hàng (tính theo CIF) là: 10.000 VNĐ 

- Chi tiêu không bao gồm giao dịch rút tiền mặt tại các siêu thị 
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- Hoàn tiền sau 45 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình (trước ngày 20/03/2019). Hoàn 

vào tài khoản thẻ Chính thẻ tín dụng hoặc tài khoản thanh toán (đối với Khách hàng là 

chủ thẻ Ghi nợ quốc tế) 

- Khách hàng không có tài khoản Thẻ VinID tại thời điểm xét thưởng sẽ được hoàn tiền 

vào tài khoản thẻ Chính thẻ tín dụng hoặc tài khoản thanh toán (đối với KH là chủ thẻ 

Ghi nợ quốc tế) 

- Trong trường hợp Khách hàng có chi tiêu tại nhiều Siêu thị áp dụng trong chương trình 

và có tài khoản Thẻ VinID sẽ ưu tiên tổng chi tiêu tại VinMart để hoàn điểm VinID  

- Áp dụng mức hoàn tiền/ hoàn điểm cho mỗi Khách hàng từ 10.000 VNĐ trở lên 

5. Các điều kiện điều khoản khác: 

- Khách hàng sẽ bị mất quyền nhận và/hoặc không được hạch toán khoản tiền hoàn theo 

Chương trình này khi Tài khoản Thẻ bị hủy, yêu cầu hủy, thẻ chưa thanh toán phí, dư nợ 

hoặc theo đánh giá của TPBank là đang ở trong tình trạng tín dụng xấu, hoặc Thẻ ghi nợ/ 

thẻ tín dụng đã hết hạn hay bị ngừng hiệu lực do Chủ thẻ đã vi phạm các Điều khoản và 

Điều kiện Thẻ tín dụng TPBank. Trong trường hợp này, bất kỳ khoản Tiền được hoàn nào 

phát sinh trước hay sau khi Chủ thẻ bị mất quyền nhận sẽ không được hạch toán. 

- Số tiền hoàn cho KH dựa trên tổng chi tiêu Thẻ trong thời gian diễn ra chương trình. 

Những Giao dịch được thực hiện tại các Siêu thị được coi là những giao dịch hợp lệ dựa 

vào mã Siêu thị được cung cấp bởi tổ chức thẻ Visa, MasterCard và được bút toán thành 

công vào hệ thống TPBank 

- Các tên Siêu thị hợp lệ do tổ chức Thanh toán Thẻ quốc tế quy định, bao gồm: 

VINMART CO.OPMART 

VIN MART CO.OP MART 

BIG C COOP MART 

BIGC LOTTE MART  

AEON LOTTEMART  

COOPMART 

 - Vui lòng gọi Hotline của TPBank theo số 1900585885/ (024)37683683 khi muốn tra cứu 

thông tin về một giao dịch tại siêu thị bất kỳ. Hoặc Khách hàng có thể tra cứu thông tin 

trong Phần nội dung: “ND” trong tin nhắn ghi nợ giao dịch thanh toán từ TPBank 

- Những hạng mục Đối tác này không thuộc sự quản lý của TPBank 

III. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC 

- Khách hàng đồng ý rằng TPBank 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 chi trả bất kỳ chi phí nào khi khách hàng tham gia chương trình này. 

- Giao dịch hợp lệ sẽ được tính dựa vào ngày hệ thống TPBank ghi nhận thành công trong 

thời gian triển khai Chương trình. 

- Mọi quyết định của TPBank 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. 
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- Thể lệ này được thông báo công khai trên website của Ngân hàng: www.tpb.vn và KH có 

trách nhiệm cập nhật các quy định, điều kiện của Thể lệ khi tham gia chương trình 

khuyến mại 

- 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/ 

 

http://www.tpb.vn/

