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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI PHÁT HÀNH & THANH TOÁN 

TRỰC TUYẾN E-COMMERCE  

VỚI THẺ ATM VRB 

 

“MỞ THẺ, TIÊU NGAY, TIỀN VỀ TAY!” 

 

Nội dung Đối với chương trình ưu đãi phát 

hành thẻ Ghi nợ nội địa (thẻ ATM) 

Đối với chương trình ưu đãi khi sử 

dụng dịch vụ thanh toán điện tử E-

commerce 

Đối tượng áp 

dụng 

- Khách hàng phát hành thẻ mới 

của VRB  

(Bao gồm cả các KH cũ, tại thời điểm 

phát hành thẻ không có thẻ ATM cùng 

loại đang hoạt động) 

- Khách hàng đã phát hành thẻ 

của VRB nhưng chưa kich hoạt và sử 

dụng thẻ lần đầu tiên  

(Thẻ đang còn hạn sử dụng) 

Khách hàng đang sử dụng thẻ ATM 

(thẻ trong trạng thái hoạt động) & đã 

đăng ký sử dụng dịch vụ IB và E-

commerce của VRB 

 

Thời gian áp 

dụng 

Từ 01/07/2020 đến hết ngày 31/12/2020 

Loại sản 

phẩm áp 

dụng 

- Thẻ ATM Standard  

                                              - Thẻ ATM Gold 

- Thẻ ATM Platinum  

Chính sách 

ưu đãi 

Tặng 50.000đ bằng hình thức chuyển 

khoản vào tài khoản thanh toán liên 

kết thẻ cho 150 KH phát hành thẻ 

mới/ kích hoạt và phát sinh giao dịch 

tài chính đầu tiên của thẻ sớm nhất 

trong mỗi tháng khuyến mại. 

- Hoàn ngay 1% tổng giá trị giao dịch 

của tháng xét điểm; 

- Áp dụng khi sử dụng thẻ ATM của 

VRB để thanh toán tại gần 200 website 

(*) thuộc các Đối tác có kết nối với hệ 

thống thanh toán trực tuyến của VRB 

và/hoặc đối tác của VRB;  

Tiêu biểu gồm: Vietnam Airline, 

VietjetAir, Bamboo Airway, Lazada, 

Viettel, Vinaphone, Mobile phone… 

- Số tiền hoàn tối thiểu hàng tháng 

20.000 VNĐ/tháng và tối đa 100.000 

VNĐ/tháng. 
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Điều kiện áp 

dụng 

- Khách hàng kích hoạt thẻ và phát 

sinh giao dịch tài chính bằng thẻ với 

tổng giá trị tối thiểu là 500.000 

VNĐ/tháng xét điểm; 

- Giao dịch tài chính bao gồm: rút 

tiền/chuyển khoản tại máy ATM (của 

VRB và NH khác); Thanh toán dịch 

vụ bằng thẻ (qua POS và trực tuyến 

ecom); 

- Thẻ nhận thưởng hợp lệ là thẻ đang 

trong trạng thái hoạt động tại thời 

điểm xét thưởng; 

- Ngân hàng sẽ thực hiện thu phí 

thường niên ngay sau khi KH kích 

hoạt thẻ. 

- 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; 

- Trong trường hợp có nhiều hơn số 

KH 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. 

 

- Khách hàng sử dụng thẻ ATM của 

VRB để thanh toán các dịch vụ thanh 

toán hoá đơn thuộc danh sách các đối 

tác liên kết do VRB cung cấp;  

- Chủ thẻ được tham gia cùng lúc các 

chương trình khuyến mại thẻ khác nếu 

đủ điều kiện; 

- Thẻ không ở trạng thái đóng tại thời 

điểm xét thưởng và chi trả giải thưởng. 

- VRB chỉ xét thưởng đối với các giao 

dịch thanh toán hợp lệ qua dịch vụ E-

commerce bằng thẻ ATM của VRB; 

- Trong trường hợp có nhiều KH đủ 

điều kiện nhận thưởng, nhưng vượt quá 

ngân sách CTKM, VRB sẽ ưu tiên 

những KH có tổng giá trị giao dịch 

thanh toán cao hơn trong thời gian 

khuyến mại. 

 

 


