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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI CHO CHỦ THẺ TÍN DỤNG TẠI CÁC ĐỐI TÁC LAZADA, SHOPEE, TIKI 

Nội dung LAZADA SHOPEE TIKI 

Ưu đãi mỗi thứ 

6 hàng tuần và 

Thời gian áp 

dụng 

Giảm 20% (tối đa 120.000đ) cho đơn hàng 

từ 500.000đ trên website Lazada.vn và ứng 

dụng di động Lazada. 

Áp dụng 100 đơn hàng đầu tiên vào mỗi 

ngày từ 09:00 sáng đến 23:59 tối 

Giảm 20% (tối đa 120.000đ) cho đơn 

hàng từ 500.000đ trên website và ứng 

dụng di động Shopee 

Áp dụng 100 đơn hàng đầu tiên vào 

mỗi ngày từ 09:00 sáng đến 23:59 tối 

Giảm 20% (tối đa 120.000đ) cho đơn hàng 

từ 500.000đ trên website và ứng dụng di 

động Shopee 

Áp dụng 100 đơn hàng đầu tiên vào mỗi 

ngày từ 09:00 sáng đến 23:59 tối 

Mỗi thứ 6 từ ngày 10/11/2020 – 31/01/2021 
Mỗi thứ 6 từ ngày 10/11/2020 – 

31/01/2021 
Mỗi thứ 6 từ ngày 10/11/2020 – 

31/01/2021 

Ưu đãi ngày 

đặc biệt  và 

Thời gian áp 

dụng 

Giảm 300.000đ cho đơn hàng từ 1.500.000đ 

vào các ngày đặc biệt.  

Áp dụng 100 đơn hàng đầu tiên vào mỗi 

ngày trong khung giờ: từ 09:00 sáng đến 

23:59 tối  

Giảm 300.000đ cho đơn hàng từ 

1.500.000đ vào các ngày đặc biệt.  

Áp dụng 100 đơn hàng đầu tiên vào mỗi 

ngày trong khung giờ: từ 09:00 sáng đến 

23:59 tối 

Giảm 300.000đ cho đơn hàng từ 

1.500.000đ vào các ngày đặc biệt.  

Áp dụng 100 đơn hàng đầu tiên vào mỗi 

ngày trong khung giờ: từ 09:00 sáng đến 

23:59 tối 

Áp dụng vào các ngày 11/11/2020, 

12,13,14/12/2020 

Áp dụng vào các ngày 11/11, 10/12, 

11/12, 12/12/2020 

Áp dụng vào các ngày 11/11/2020, 

12/12/2020 

Loại thẻ áp 

dụng 

Chủ thẻ tín dụng quốc tế TPBank 

(Visa/MasterCard) 

Chủ thẻ tín dụng quốc tế TPBank 

(Visa/MasterCard) 

Chủ thẻ tín dụng quốc tế TPBank 

(Visa/MasterCard) 

Điều kiện điều 

khoản 

- Mỗi khách hàng căn cứ theo số thẻ sẽ chỉ 

được hưởng 1 lần trong mỗi chương trình. 

- Trong trường hợp TPBank phát hiện có 

giao dịch giả mạo, gian lận, tại Lazada 

TPBank có quyền truy thu số tiền ưu đãi 

Khách hàng đã nhận được giảm giá vào tài 

khoản thẻ tín dụng của Khách hàng. 

- KH đăng nhập tài khoản trên website 

Lazada.vn và ứng dụng di động Lazada 

(hoặc đăng kí tài khoản nếu là khách hàng 

mới). Bấm chọn phiếu giảm giá để thu 

- Mỗi thẻ TPBank (dựa trên mã BIN, 04 

chữ số cuối thẻ, ngày hết hạn thẻ) chỉ 

được sử dụng ưu đãi tối đa 01 

lần/tháng đối với mỗi ưu đãi. 

- Ưu đãi không áp dụng cho đơn hàng 

mua sim, thẻ cào, các sản phẩm vận 

chuyển từ nước ngoài hoặc đơn hàng 

do người bán tự vận chuyển; 

- Ưu đãi không được áp dụng đồng thời 

với mã giảm giá khác; 

- Mỗi khách hàng  chỉ được hưởng ưu đãi 

01 lần trong suốt thời gian diễn ra cho 

mỗi Chương Trình 

- Không áp dụng kèm các chương trình 

khuyến mại khác  

- Để nhận Ưu Đãi, ở bước thanh toán, 

khách hàng vui lòng chọn phương thức 

"Thẻ TPBank giảm 20% tối đa 120k cho 

sản phẩm” 

- Mỗi chủ thẻ được hưởng ưu đãi một (01) 

lần một (01) tuần. 
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thập về ví và chọn phương thức thanh toán 

bằng thẻ Tín dụng/Ghi nợ, nhập thông tin 

trên thẻ để nhận được giảm giá tại trang 

thanh toán. 

- Phiếu giảm giá cần được sử dụng trong 

ngày sau khi thu thập. 

- Áp dụng cho các đầu thẻ: 466582, 466583, 

470970, 536287, 401286. 

- Phiếu giảm giá sẽ được mở vào lúc 

9h(sáng)& 12h(trưa) vào ngày diễn ra 

chương trình ưu đãi  

- KH có thể không nhận được ưu đãi này 

nếu ngân sách phân bổ theo ngày đã được 

sử dụng hết. Hoặc thu thập nhiều hơn 1 lần 

trong suốt  thời gian diễn ra chương trình 

theo quy định. 

- Áp dụng cho các đơn hàng có sản phẩm 

trên App/Website Lazada, ngoại trừ sản 

phẩm sữa bột cho bé, phụ kiện cho trẻ sơ 

sinh, sữa Vinamilk, thẻ Điện thoại trả 

trước, thẻ cào, dịch vụ nạp tiền trực tuyến 

và 1 số sản phẩm được bán và giao hàng 

bởi nhà bán hàng. 

- Chương trình chỉ dành cho KH lẻ, Lazada 

và TPBank bảo lưu quyền từ chối áp 

dụng chương trình ưu đãi và 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 có dấu hiệu 

hoặc có cơ sở chứng minh được là do 

các đơn vị mua đi bán lại, cố tình lợi 

- Các ưu đãi không được quy đổi ra tiền 

mặt, hoặc sản phẩm và không được 

chuyển nhượng cho người khác; 

- Khách hàng phải thanh toán tất cả các 

khoản tiền, phí phát sinh từ việc sử 

dụng dịch vụ do Shopee cung cấp và 

thanh toán bằng một trong các loại thẻ 

tín dụng do TPBank phát hành; 

- Chương trình chỉ áp dụng cho Khách 

hàng lẻ. 

- Shopee bảo lưu quyền từ chối áp dụng 

chương trình ưu đãi cho các đơn hàng 

có dấu hiệu hoặc có cơ sở chứng minh 

được là Khách hàng mua đi bán lại 

hoặc mua với số lượng nhiều hơn hai 

(02) sản phẩm cùng loại trong thời 

gian diễn ra chương trình; 

- Các giao dịch chỉ được coi là hợp lệ 

khi thỏa mãn điều kiện giao dịch thành 

công và không liên quan đến điều tra, 

gian lận giả mạo và Khách hàng không 

hủy/đổi/hoàn trả hàng hóa. 

 

- Chương trình không áp dụng cho Vé 

máy bay, Phiếu quà tặng, Dịch vụ Tiện 

ích (Thẻ cào điện thoại, thẻ game,...), 

Tã, bỉm, sữa, thực phẩm ăn dặm, Bia, Mì 

gói, Điện thoại phổ thông, Các sản phẩm 

điện thoại, Tivi, Thiết bị số - Phụ kiện số 

(theo thông báo của TIKI theo từng thời 

điểm).  

- Trường hợp phát hiện đơn hàng có sản 

phẩm không thuộc danh mục được áp 

dụng khuyến mãi TIKI xin phép hủy đơn 

hàng ngay lập tức. 

- Ưu đãi chỉ dành cho Ưu Đãi chỉ dành 

cho khách hàng mua bán lẻ. TIKI bảo 

lưu quyền từ chối áp dụng Chương Trình 

cho các đơn hàng có dấu hiệu hoặc có cơ 

sở chứng minh được là do các đơn vị 

mua đi bán lại. Trong trường hợp xảy ra 

tranh chấp, quyết định của TIKI sẽ là 

quyết định cuối cùng 

- Để biết thêm chi tiết về chương trình, 

vui lòng liên hệ hotline Tiki: 1900-

6035 (từ 8h đến 21h, kể cả T7 & CN) 

hoặc gửi thông tin về hotro@tiki.vn.  

- TPBank có quyền yêu cầu Chủ Thẻ 

cung cấp hóa đơn tài chính và các 

chứng từ liên quan chứng minh rằng 

giao dịch của Chủ Thẻ là hợp lệ. Trong 

trường hợp Chủ Thẻ không chứng minh 

được giao dịch của Chủ Thẻ là hợp lệ, 

https://tiki.vn/dat-ve-may-bay
https://tiki.vn/dat-ve-may-bay
https://tiki.vn/voucher-dich-vu/c11312
https://tiki.vn/dich-vu-tien-ich
https://tiki.vn/dich-vu-tien-ich
https://tiki.vn/ta-bim-cho-be/c2551
https://tiki.vn/dinh-duong-cho-be/c8339
https://tiki.vn/bia/c5483
https://tiki.vn/mi-goi/c25720
https://tiki.vn/mi-goi/c25720
https://tiki.vn/danh-sach-dien-thoai-feature-phone/c26106
https://tiki.vn/sku-loai-tru-coupon/c24948
https://tiki.vn/sku-loai-tru-coupon/c24948
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dụng phiếu giảm giá từ chương trình, cố 

ý vượt qua các quy định về bảo mật và 

dành cho chương trình. 

- Khi KH bấm chọn phiếu giảm giá để thu 

thập về ví tương ứng với việc khách hàng 

đồng ý với điều khoản/điều kiện của 

chương trình được công bố rõ bởi Lazada 

và TPBank. 

- Ưu đãi sẽ không được cấp lại nếu đơn 

hàng bị hủy hoặc đổi trả vì bất kỳ lý do gì.  

- Lazada và TPBank xin từ chối các đơn 

hàng không thỏa mãn các điều kiện nêu 

trên. 

Chủ Thẻ sẽ không được hưởng Ưu Đãi 

của Chương Trình. 

Các quy định 

khác 

 

- Trong trường hợp TPBank và đối tác phát hiện có trường hợp giao dịch giả mạo, gian lận tại Lazada, Shopee, Tiki 

TPBank có quyền truy thu số tiền ưu đãi Khách hàng đã nhận được giảm giá vào tài khoản thẻ tín dụng của Khách 

hàng 

- Khách hàng đồng ý, 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. 

- Các thủ tục phát hành thẻ, biểu phí, điều khoản và điều kiện tiêu chuẩn của Thẻ vẫn được áp dụng đối với các KH tham gia 

Chương trình khuyến mại này theo quy định hiện hành của TPBank. 

- Giao dịch hợp lệ được xác định theo ngày ghi nhận thành công vào hệ thống TPBank.  

- Trong phạm vi pháp luật cho phép, TPBank có quyền chấm dứt, sửa đổi Chương trình khuyến mại sau khi có sự cho phép của 

Cơ quan Nhà nước và sẽ thông báo trước 03 (ba) ngày tại các Đơn vị kinh doanh của TPBank trên toàn Hệ thống 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 gây ra dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến các Chương trình khuyến mại này. 

 


