THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI
Bằng việc tham gia Chương trình khuyến mãi (CTKM) này, khách hàng (KH) mặc định chấp nhận tất
cả các điều khoản và điều kiện của CTKM được liệt kê theo nội dung cụ thể như dưới đây.
1. Tên chương trình: VNPAY-QR Chào hè
2. Thời gian triển khai: Từ ngày 25/4/2019 đến 24/5/2019.
3. Phạm vi áp dụng: Toàn quốc.
4. Đối tượng khách hàng:
- Tất cả các khách hàng cá nhân là chủ Tài khoản thanh toán và sử dụng ứng dụng VietinBank iPay
Mobile.
5. Sản phẩm áp dụng:
- Tính năng QR Pay trên ứng dụng VietinBank iPay Mobile.
6. Nội dung chương trình
Giảm trực tiếp 200.000 đồng cho 200 đơn hàng đầu tiên trong khung thời gian từ 10:00:00 đến
23:59:59, mỗi thứ 5, 6 hằng tuần (trong 5 tuần) thanh toán vé máy bay trên website
www.VietjetAir.com bằng hình thức QR Pay và nhập mã khuyến mãi “VNPAYCHAOHE” trên ứng
dụng VietinBank iPay Mobile.
- Áp dụng cho các đơn hàng có giá trị từ 2.000.000 đồng
- Thời gian triển khai: Từ 25/4/2019 đến hết ngày 24/5/2019.
- Mỗi khách hàng được nhận khuyến mãi 1 lần trong suốt Chương trình.
7. Cơ cấu giải thưởng
-

Hạng mục

Nội dung

Giảm giá
trực tiếp

Giảm trực tiếp 200.000 đồng cho
các đơn hàng thanh toán bằng
VNPAY-QR (dùng tính năng
QR Pay trên ứng dụng Mobile
Banking của các ngân hàng để
quét mã VNPAY-QR) trong
khung thời gian từ 10h sáng, mỗi
thứ 5, 6 hằng tuần.

Giá trị/Giải

Tổng số lượng
giải thưởng

Tổng giá trị
khuyến mãi

2.000

400.000.000

200.000
đồng

TỔNG CHI PHÍ

400.000.000 đồng

Tổng trị giá giải thưởng của chương trình là 400.000.000 VND
(Bốn trăm bảy mươi năm triệu đồng chẵn) do đối tác VNPAY tài trợ.
8. Trách nhiệm thông báo
- Chi tiết nội dung của thể lệ CTKM được đăng tải công khai trên website: www.vietinbank.vn và
www.vnpay.vn.
9. Các quy định khác
- Khách hàng đáp ứng điều kiện nào của Chương trình sẽ nhận được quà tặng đồng thời tại mục ưu đãi
đó.

- Thể lệ mới nhất và đầy đủ nhất là thể lệ được đăng tải trên website của VietinBank và VNPAY tại
www.vietinbank.vn và www.vnpay.vn. Thông tin được cung cấp trên các phương tiện truyền thông
khác của Chương trình như tờ rơi, poster, thông cáo báo chí, phim quảng cáo, SMS… là nội dung vắn
tắt, mang tính chất quảng cáo và có thể chưa cập nhật kịp thời những thay đổi trong thời gian diễn ra
Chương trình. VietinBank và VNPAY có quyền thay đổi nội dung, điều chỉnh điều kiện và điều khoản
của Chương trình cho phù hợp với điều kiện triển khai thực tế và sẽ thông báo về những thay đổi và
điều chỉnh đó.
- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến CTKM này, VietinBank và VNPAY có trách nhiệm
trực tiếp giải quyết, nếu không thoả thuận được tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật
Việt Nam hiện hành.
- VietinBank được quyền miễn trách nhiệm đối với các trường hợp bất khả kháng xảy ra trong thời gian
diễn ra Chương trình làm cho khách hàng không nhận được thông báo qua SMS, không thể liên lạc
được khách hàng để thông báo trao thưởng, VietinBank và VNPAY được miễn trách nhiệm trong
trường hợp chương trình hết ngân sách nhưng chưa kịp thông báo tới khách hàng.
- Nếu được sự đồng ý của khách hàng, VietinBank và VNPAY được toàn quyền sử dụng các hình ảnh, tư
liệu liên quan đến người trúng thưởng trong các chương trình quảng cáo khuyến mãi, trên các phương
tiện thông tin đại chúng mà không phải xin phép và không phải trả bất cứ khoản phí nào cho người
trúng thưởng.
- Nếu vì lý do nào đó theo quy định của pháp luật, CTKM không được diễn ra như kế hoạch, VietinBank
và VNPAY có thể hủy bỏ, kết thúc, thay đổi hoặc trì hoãn Chương trình.
- VNPAY hỗ trợ và giải quyết khiếu nại của khách hàng về Chương trình trong vòng 45 ngày kể từ ngày
kết thúc CTKM. Hết thời gian trên, VNPAY không chịu trách nhiệm xử lý các khiếu nại của khách
hàng.
Mọi thông tin thắc mắc của khách hàng liên quan đến chương trình khuyến mãi, khách hàng liên hệ Trung
tâm Chăm sóc khách hàng - Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) theo số điện thoại
1900 55 55 77 để được giải đáp.
Mọi thắc mắc liên quan đến hệ thống VietinBank, khách hàng vui lòng liên hệ các Chi nhánh VietinBank
trên toàn quốc hoặc theo địa chỉ: số Contact Center:1900 558 868; email: contact@vietinbank.vn
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank

