
1 
 

 
THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI PHÁT HÀNH THẺ VISA VRB 

“MỞ THẺ VISA, RINH QUÀ SÀNH ĐIỆU” 

 

Nội dung Thẻ Ghi nợ Quốc tế  

(Visa Debit) 

Thẻ Tín dụng Quốc tế  

(Visa Credit) 

Đối tượng khách 

hàng 

-  Khách hàng phát hành thẻ mới của VRB  

(Bao gồm cả khách hàng cũ, tại thời điểm phát hành thẻ không có 

thẻ cùng loại đang hoạt động); 

- Khách hàng đã phát hành thẻ của VRB nhưng chưa kích hoạt và 

sử dụng thẻ lần đầu tiên  

(Thẻ đang còn hạn sử dụng). 

 

Loại sản phẩm áp 

dụng 

Visa Debit Gold Visa Credit Classic 

Visa Credit Gold 

 

Thời gian khuyến 

mại và trao thưởng 

- Thời gian phát hành thẻ: Kể từ ngày 01/07 - 31/12/2020 (hoặc 

đến khi hết quà, tuỳ điều kiện nào đến trước). 

- Thời gian xét thưởng và chi trả: Trong vòng 45 ngày sau khi kết 

thúc chương trình khuyến mại 

 

Chính sách áp dụng Tặng ngay 01 túi da xách tay sành điệu – trị giá 1 triệu đồng  

(Áp dụng khi khách hàng phát hành thẻ và có các giao dịch thanh 

toán hợp lệ đầu tiên với tổng từ 500.000đ trở lên trong vòng 30 ngày 

kể từ ngày thẻ được kích hoạt) 

 

Điều kiện áp dụng - Thẻ nhận thưởng hợp lệ là thẻ đang trong trạng thái hoạt động tại 

thời điểm xét thưởng; 

- Các giao dịch của thẻ phụ được ghi nhận cho chủ thẻ chính để xét 

thưởng cho chủ thẻ chính; 

 

Các lưu ý khác - Điều kiện để xếp hạng giải thưởng căn cứ vào thời gian giao dịch 

tài chính hợp lệ đầu tiên, sớm nhất của thẻ, được ghi nhận trong hệ 

thống báo cáo của VRB sau khi KH kích hoạt và sử dụng thẻ. 

- Giao dịch hợp lệ được xác định căn cứ theo các quy định của VRB, 

không bao gồm: các giao dịch đang trong quá trình xử lý khiếu nại, 

tranh chấp, giao dịch bị huỷ bỏ, không thành công); 
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- Giao dịch tài chính bao gồm: rút tiền, thanh toán dịch vụ bằng thẻ 

(qua POS và trực tuyến); 

- Trong trường hợp có nhiều khách hàng đủ điều kiện nhận thưởng, 

NH sẽ ưu tiên những KH có tổng giá trị giao dịch thanh toán dịch 

vụ qua thẻ trong thời gian khuyến mại cao hơn; 

 

 


