THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI
“ƯU ĐÃI MỖI NGÀY CÙNG THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ VIETINBANK”
Bằng việc tham gia Chương trình này, khách hàng mặc định chấp nhận tất cả các điều
khoản và điều kiện của Chương trình được liệt kê theo nội dung cụ thể như dưới đây.
1. Tên Chương trình khuyến mãi (CTKM): “Ưu đãi mỗi ngày cùng thẻ Tín dụng Quốc Tế
(TDQT) VietinBank”.
2. Thời gian triển khai: Từ ngày 1/8/2020 đến 30/11/2020 hoặc đến khi hết quà, ngân sách (tùy
điều kiện nào đến trước).
3. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mãi: Thẻ TDQT cá nhân từ hạng Platinum trở lên do VietinBank
phát hành (hạng Platinum/Signature/Ultimate). Chi tiết đầu BIN áp dụng như phụ lục 01 đính kèm.
4. Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mãi: Tiền chuyển khoản.
5. Địa bàn (phạm vi) khuyến mãi:
6. Phạm vi áp dụng:
TDQT từ hạng Platinum trở lên do VietinBank phát hành (hạng Platinum/Signature/Ultimate) thực
hiện chi tiêu tại 5 đơn vị sau:
- Sàn thương mại điện tử (TMĐT) Shopee.
- Sàn TMĐT Lazada.
- Sàn TMĐT Tiki.
- Sàn TMĐT Sendo.
- Chuỗi hệ thống nhà hàng Golden Gate: Thương hiệu K-Pub, Manwha, và Cowboy’s Jack
(Danh sách chi tiết cửa hàng tại phụ lục 02 đính kèm).
6. Hình thức khuyến mãi: Tặng tiền/ giảm giá.
7. Đối tượng được hưởng khuyến mãi: Khách hàng chi tiêu thẻ TDQT do VietinBank phát hành
thỏa mãn điều kiện của CTKM.
8. Nội dung CTKM:
a. Shopee
Tiêu chí

Ưu đãi chi tiêu tại Shopee

Thời gian áp dụng

Từ 9h00 thứ 2 hằng tuần trong thời gian diễn ra CTKM.

Địa điểm áp dụng

Trang web Shopee.vn hoặc App Shopee.

Đối tượng áp dụng

Tất cả chủ thẻ TDQT Platinum VietinBank trở lên.

Nội dung ưu đãi

-

Điều kiện áp dụng

-

Khách hàng được giảm giá 15% tối đa 100.000 VND cho
hóa đơn chi tiêu từ 500.000 VND.
Ưu đãi chỉ áp dụng cho thẻ cá nhân & không áp dụng cho
thẻ doanh nghiệp/công ty.
Mỗi khách hàng được hưởng ưu đãi 1 lần/ngày (khách
hàng tính theo số thẻ TDQT).

Ngân sách mỗi ngày là 150 lượt, với tổng ngân là:
270.000.000 VND.
(Nếu ngân sách ngày không dùng hết sẽ được cộng dồn sang
ngày hợp lệ tiếp theo).
-

Ngân sách

b. Lazada
Tiêu chí

Ưu đãi khi mua sắm tại Lazada

Thời gian áp dụng
Địa điểm áp dụng

Từ 9h00 thứ 3 hằng tuần trong thời gian CTKM.
Trang web Lazada.vn hoặc app Lazada.

Đối tượng áp dụng

Tất cả chủ thẻ TDQT Platinum VietinBank trở lên.
-

Nội dung ưu đãi

Điều kiện áp dụng

Ngân sách

Khách hàng được giảm giá 15% tối đa 100.000 VND cho
hóa đơn chi tiêu từ 500.000 VND (Ngân sách mỗi ngày là
15.000.000 VND).
- Ưu đãi 50.000 VND dành cho khách hàng mới: Giảm
50.000 VND cho đơn hàng từ 250.000 VND dành cho
khách hàng mới. Khách hàng mới được quy định căn cứ
trên Email đăng ký mua hàng của khách hàng tại Lazada.
- Ưu đãi chỉ áp dụng cho thẻ cá nhân & không áp dụng
cho thẻ doanh nghiệp/công ty.
- Mỗi khách hàng được hưởng ưu đãi 1 lần/ngày (khách
hàng tính theo số thẻ TDQT).
- Khách hàng đăng nhập tài khoản trên website
Lazada.vn và ứng dụng di động Lazada (hoặc đăng ký
tài khoản nếu là khách hàng mới). Chọn phiếu giảm giá
để thu thập về ví và chọn phương thức thanh toán bằng
thẻ TDQT, 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.
- Tổng ngân sách CTKM: 382.500.000 VND
(Nếu ngân sách ngày không dùng hết sẽ được cộng dồn sang
ngày hợp lệ tiếp theo).

c. Tiki
Tiêu chí

Ưu đãi khi mua sắm tại Tiki

Thời gian áp dụng

Từ 9h00 thứ 4 hằng tuần trong thời gian diễn ra CTKM.

Địa điểm áp dụng

Trang web Tiki.com hoặc App Tiki.

Đối tượng áp dụng

Tất cả chủ thẻ TDQT Platinum VietinBank trở lên.

Nội dung ưu đãi

Điều kiện áp dụng

-

Khách hàng được giảm giá 15% tối đa 100.000 VND cho

-

Mỗi ngày tối đa 150 lượt ưu đãi.

-

Ưu đãi chỉ áp dụng cho thẻ cá nhân & không áp dụng cho

hóa đơn chi tiêu từ 500.000 VND.

thẻ doanh nghiệp/công ty.
-

Mỗi khách hàng được hưởng ưu đãi 1 lần/ngày (khách
hàng tính theo số thẻ TDQT).

-

Ngân sách cả chương trình là: 255.000.000 VND
(Nếu ngân sách ngày không dùng hết sẽ được cộng dồn

Ngân sách

sang ngày hợp lệ tiếp theo).
d. Sendo.vn
Tiêu chí

Ưu đãi chi tiêu tại sendo

Thời gian áp dụng

Từ 9h00 thứ 5 hằng tuần trong thời gian diễn ra CTKM.

Địa điểm áp dụng

Website Sendo.vn hoặc App Sendo.

Đối tượng áp dụng

Tất cả chủ thẻ TDQT Platinum VietinBank trở lên.

Nội dung ưu đãi

-

Điều kiện áp dụng

-

Ngân sách

Khách hàng được giảm 150.000 VND cho hóa đơn chi
tiêu từ 500.000 VND.
Ngân sách mỗi ngày là 200 lượt/ngày.
Ưu đãi chỉ áp dụng cho thẻ cá nhân & không áp dụng cho
thẻ doanh nghiệp/công ty.
Mỗi khách hàng được hưởng ưu đãi 1 lần/ngày (khách
hàng tính theo số thẻ TDQT).
Tổng ngân sách cả CTKM là: 510.000.000 VND
(Nếu ngân sách ngày không dùng hết sẽ được cộng dồn
sang ngày hợp lệ tiếp theo).

e. Hệ thống nhà hàng Golden Gate
Tiêu chí
Thời gian áp dụng
Địa điểm áp dụng
Đối tượng áp dụng

Ưu đãi khi ăn uống tại chuỗi nhà hàng Manwah, K-Pub,
Cowboy Jack’s thuộc hệ thống Golden Gate
Từ 9h00 mỗi thứ 6 hằng tuần trong thời gian diễn ra CTKM.
Hệ thống Manhwa, K-Pub và Cowboy Jack’s thuộc chuỗi
Golden Gate áp dụng khuyến mãi trên toàn quốc (danh sách
chi tiết theo phụ lục đính kèm).
Tất cả chủ thẻ TDQT Platinum VietinBank trở lên và sử dụng
App Golden Spoon của Golden Gate.

Mặt hàng áp dụng
Nội dung ưu đãi

Điều kiện áp dụng

Ngân sách

Khi chi tiêu tại Golden Gate.
-

Hoàn tiền 15% cho chủ thẻ có hóa đơn thanh toán từ
1.000.000 VND trở lên, tối đa 200.000 VND/khách hàng.

- Ngân sách mỗi ngày là 20.000.000 VND.
- Ưu đãi chỉ áp dụng cho thẻ cá nhân & không áp dụng cho
thẻ doanh nghiệp/công ty.
- Chủ thẻ mua hàng và thanh toán bằng thẻ VietinBank qua
POS VietinBank.
- Mỗi khách hàng được hưởng ưu đãi 1 lần/ngày (khách
hàng tính theo số thẻ TDQT).
- Chủ thẻ cần đăng ký SMS biến động giao dịch thẻ trước
khi thực hiện giao dịch.
- Ngân sách mỗi ngày là 20.000.000 VND, tổng ngân sách
CTKM là: 340.000.000 VND.
(Nếu ngân sách ngày không dùng hết sẽ được cộng dồn
sang ngày hợp lệ tiếp theo).

Điều kiện áp dụng:

f.
-

CTKM giới hạn ngân sách theo ngày, do đó khách hàng nào đủ điều kiện trước sẽ được
trao thưởng trước.

-

Giao dịch thanh toán không hợp lệ: Giao dịch rút tiền, giao dịch nộp tiền, phí, lãi, giao dịch
đảo, hủy, hoàn trả, rút tiền mặt, các giao dịch verify, pre-authorize…

9. Thời gian trao thưởng:
VietinBank thực hiện chi thưởng trong vòng 45 ngày kể từ ngày kết thúc CTKM vào tài khoản thẻ
thực hiện giao dịch của khách hàng đủ điều kiện.
10. Trách nhiệm thông báo:
- VietinBank có trách nhiệm thông báo đầy đủ chi tiết nội dung của thể lệ CTKM trên ít nhất một
phương tiện thông tin đại chúng.
- Đồng thời thể lệ chi tiết ưu đãi tại từng đơn vị được đăng tải tại website của đơn vị trong thời
gian diễn ra CTKM.
11. Các quy định khác:
- Thể lệ mới nhất và đầy đủ nhất là thể lệ được đăng tải trên website của VietinBank tại
www.vietinbank.vn. Thông tin được cung cấp trên các phương tiện truyền thông khác của
CTKM 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 CTKM. VietinBank có quyền thay đổi nội dung, điều chỉnh điều kiện và điều khoản của

CTKM cho phù hợp với điều kiện triển khai thực tế và sẽ thông báo về những thay đổi và điều
chỉnh đó.
- Mọi chi phí liên quan đến việc nhận thưởng sẽ do khách hàng trúng thưởng tự chi trả.
- Giao dịch thẻ hợp lệ: Giao dịch phải được thực hiện bằng chính chủ thẻ VietinBank thanh toán
tại các đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT)/online của VietinBank và các ngân hàng khác (bao gồm
cả trong nước và nước ngoài); Thời gian sử dụng để tính khuyến mãi cho khách hàng là thời
gian khách hàng giao dịch thực tế được lấy trên hệ thống của VietinBank.
- Mỗi hóa đơn mua hàng chỉ được thanh toán bằng thẻ VietinBank của chính chủ thẻ tham gia
CTKM. VietinBank không chi thưởng cho các hoá đơn mua hàng được thanh toán bằng nhiều
thẻ của nhiều khách hàng khác nhau. Trường hợp một hóa đơn mua hàng được thanh toán bằng
nhiều thẻ của một/nhiều khách hàng hoặc một hóa đơn mua hàng được tách nhỏ để thanh toán
bằng nhiều giao dịch thanh toán thẻ (nhiều hóa đơn thanh toán thẻ cho cùng một hóa đơn mua
hàng) đều coi là không hợp lệ.
- Chủ thẻ có trách nhiệm lưu giữ hóa đơn giao dịch (hóa đơn thanh toán thẻ, hóa đơn mua hàng
và chứng từ khác liên quan đến giao dịch) và cung cấp đầy đủ cho VietinBank khi có yêu cầu
để làm căn cứ xét duyệt các giao dịch chi tiêu hợp lệ (nếu cần).
- Chủ thẻ có trách nhiệm cung cấp hóa đơn giao dịch và các bằng chứng khác liên quan muộn
nhất 3 ngày làm việc theo yêu cầu của VietinBank để chứng minh quyền lợi của khách hàng.
VietinBank có quyền không trả thưởng cho khách hàng, trong trường hợp khách hàng không
cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ các hóa đơn giao dịch theo thời gian quy định hoặc hóa
đơn giao dịch của khách hàng không thỏa mãn các quy định của thể lệ CTKM;
- VietinBank có quyền từ chối trao thưởng hoặc ghi nợ lại tài khoản của chủ thẻ mà không cần
báo trước, hoặc yêu cầu chủ thẻ hoàn tiền trả thưởng mà VietinBank đã trả thưởng cho khách
hàng trong trường hợp VietinBank có đủ căn cứ, chứng minh giải thưởng khách hàng được
nhận căn cứ trên giao dịch không hợp lệ, giao dịch nghi ngờ trục lợi, giao dịch không mang
mục đích chi tiêu cá nhân hoặc tại thời điểm chi thưởng tài khoản thẻ của khách hàng không
còn hoạt động.
- Khách hàng nhận thưởng thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân
sau khi nhận thưởng, VietinBank sẽ thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (thu hộ và nộp
thay) theo quy định nếu có phát sinh, trước khi thực hiện chi thưởng cho khách hàng.
- Khách hàng có trách nhiệm đảm bảo thông tin số điện thoại đăng ký SMS Banking, email, số
điện thoại liên lạc là của chủ thẻ (không sử dụng chung thông tin với người khác).
- Khách hàng có trách nhiệm cung cấp số điện thoại và Email cho VietinBank để được nhận
thông báo xét thưởng hoàn tiền (trong trường hợp khách hàng thỏa mãn điều kiện tham gia
CTKM).

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến CTKM này, VietinBank 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 CTKM làm cho khách hàng không nhận được thông báo qua SMS, không thể
liên lạc được khách hàng để thông báo trao thưởng, VietinBank được miễn trách nhiệm trong
trường hợp CTKM hết ngân sách nhưng chưa kịp thông báo tới khách hàng.
- VietinBank được toàn quyền sử dụng các hình ảnh, tư liệu liên quan đến người nhận thưởng
trong các chương trình quảng cáo khuyến mãi, trên các phương tiện thông tin đại chúng (nếu
người nhận thưởng cho phép).
- Nếu vì lý do nào đó theo quy định của pháp luật, CTKM không được diễn ra như kế hoạch,
VietinBank có thể hủy bỏ, kết thúc, thay đổi hoặc trì hoãn Chương trình.
- VietinBank hỗ trợ và giải quyết khiếu nại của khách hàng về CTKM trong vòng 45 ngày kể từ
ngày kết thúc CTKM. Hết thời gian trên, VietinBank không chịu trách nhiệm xử lý các khiếu
nại của khách hàng.
Mọi thắc mắc liên quan đến CTKM, khách hàng vui lòng liên hệ các chi nhánh VietinBank
trên toàn quốc hoặc Contact Center:1900 558 868; email: contact@vietinbank.vn.
VietinBank

Phụ lục 1: DANH SÁCH ĐẦU BIN ÁP DỤNG

418560
457271
498796
530581
356793
626243
356791

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH ĐỊA ĐIỂM ÁP DỤNG ƯU ĐÃI THUỘC GOLDEN GATE
Địa chỉ
17T4 Hoàng Đạo Thúy, phường
Cowboy Jack Hoàng Đạo Thúy
Trung Hòa.
Mipec Tower, 229 Tây Sơn,
Cowboy Jack Mipec
phường Ngã Tư Sở.
Tầng 5, TTTM Vincom 54
Cowboy Jack Nguyễn Chí Thanh Nguyễn Chí Thanh.
Tầng 1 Sunrise Building, D11 khu
Cowboy Jack Trần Thái Tông
ĐTM Trần Thái Tông.
Cowboy Jack Vincom Hải
Tầng 5, TTTM Vincom Hải
Phòng
Phòng, số 1 Lê Thánh Tông.

STT Nhà hàng
1
2
3
4
5
6

Cowboy Jack's Aeon - Hà Đông
7

K-Pub Royal

Lô T268, tầng 2 TTTM Aeonmall
Hà Đông, phường Dương Nội,
quận Hà Đông.
B2 - R2 18 - 19 Royal City, 72A
Nguyễn Trãi.

K-Pub Big C
9
K-Pub Lê Văn Lương

11
12

K-Pub Times
K-Pub Vincom Hải Phòng
K-Pub Nam Định

13
Manwah Aeon Mall Hà Đông
14
15
16

Hà Nội
Hà Nội
Hà Nội
Hà Nội
Hải Phòng

Hà Nội
Hà Nội

Tầng 1, TTTM BigC Thăng Long,
222 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy.

8

10

Tỉnh/Thành Phố

Manwah Bắc Ninh
Manwah Big C Thăng Long
Manwah Center Point Lê Văn
Lương

Hà Nội
Tầng 4, Tòa nhà Hà Nội Center
Point, 27 Lê Văn Lương, phường
Nhân Chính, quận Thanh Xuân.
Gian hàng số 5, đường số 9, Times
City, Phường Vĩnh Tuy.
L4 8 - 9 Vincom Hải Phòng,
phường Máy Tơ.
Số 11 - 12 Lô CL16, Khu đô thị
Dệt May, phường Năng Tĩnh.
Lô T252 - T253, tầng 2 TTTM
Aeonmall Hà Đông, phường
Dương Nội, quận Hà Đông.
Lô CC04, đường Lý Thái Tổ,
phường Ninh Xá, Bắc Ninh.
Tầng 1, BigC Thăng Long, Trần
Duy Hưng, Trung Hoà.
Tầng 4, TTTM Center Point, 27 Lê
Văn Lương.

Hà Nội
Hà Nội
Hải Phòng
Nam Định

Hà Nội
Bắc Ninh
Hà Nội
Hà Nội

17
Manwah Hà Nam
18
19
20
21
22
23

Manwah Liễu Giai
Manwah Mỗ Lao (Trần Phú, Hà
Đông)
Manwah Nguyễn Hoàng
Manwah Phú Lộc
Manwah Thái Hà
Manwah Trần Nguyên Hãn

Số 189 A, đường Biên Hòa, tổ 8,
phường Lương Khánh Thiện, TP.
Phủ Lý.
TTTM Lotte Center, 54 Liễu Giai,
phường Cống Vị.
110 Trần Phú, Hà Đông, phường
Trần Phú, quận Hà Đông.
34 Nguyễn Hoàng, phường Mỹ
Đình.
TTTM Phú Lộc, Khu đô thị Phú
Lộc 4, Vĩnh Trại.
Tầng 2, số 1 Thái Hà, phường
Trung Liệt.
Số 263 Trần Nguyên Hãn, phường
Nghĩa Xá, quận Lê Chân.
Lầu 4, TTTM Vincom Biên Hòa,
1096 Phạm Văn Thuận, KP2,
phường Tân Mai, TP. Biên Hòa
Đồng Nai.
Tầng 1 TTTM Lotte Mart Gò Vấp,
18 Phan Văn Trị - 242 Nguyễn
Văn Lượng, phường 10.

Hà Nam
Hà Nội
Hà Nội
Hà Nội
Lạng Sơn
Hà Nội
Hải Phòng

24

Cowboy Jack' Vincom Biên Hòa

25

Cowboy Jack's Lotte Gò Vấp

26

K-Pub Hoa Đào

27

K-Pub Lê Văn Sỹ

28

K-Pub Cao Thắng

84 Cao Thắng, phường 4, quận 3.

TP. Hồ Chí Minh

29

K-Pub Đặng Văn Bi

128 Đặng Văn Bi, phường Bình
Thọ, quận Thủ Đức.

TP. Hồ Chí Minh

30

Manwah Vincom Dĩ An Bình
Dương

Lô L1-9, tầng L1, TTTM Vincom
Dĩ An, Số 30, đường DT743, thị
Xã Dĩ An.

Bình Dương

31

Manwah Giga Mall

Tầng 5, TTTM Giga Mall, 240
Phạm Văn Đồng, phường Hiệp
Bình Chánh, quận Thủ Đức.

TP. Hồ Chí Minh

32

Manwah Hoàng Văn Thụ

Lầu G, 415 Hoàng Văn Thụ,
phường 4, quận Tân Bình.

TP. Hồ Chí Minh

Số 26 Hoa Đào, phường 2, quận
Phú Nhuận.
404 Lê Văn Sỹ, phường 2, quận
Tân Bình.

Biên Hòa

TP. Hồ Chi Minh
TP. Hồ Chí Minh
TP. Hồ Chí Minh

33

Manwah Lotte Gò Vấp

Tầng 1 TTTM Lotte Mart, 242
Nguyễn Văn Lượng, phường 10,
quận Gò Vấp.

TP. Hồ Chí Minh

34

Manwah Vincom Lê Văn Việt

Tầng L4 01, TTTM Vincom Lê
Văn Việt, số 50 Lê Văn Việt,
phường Hiệp Phú, quận 9.

TP. Hồ Chí Minh

35

Manwah Vincom Thủ Đức

Tầng 5, Vincom Thủ Đức, 216 Võ
Văn Ngân, Bình Thọ, Thủ Đức.

TP. Hồ Chí Minh

36

Manwah Big C Vĩnh Điền

Nha Trang

37

Manwah Long Xuyên

Lô 4, đường 19/5, Khu đô thị Vĩnh
Điềm Trung, xã Vĩnh Hiệp.
Nguyễn Kim, số 1 Trần Hưng
Đạo, phường Mỹ Bình, TP. Long
Xuyên.

An Giang

38

Manwah Gò Đậu

167 đường 30 Tháng 4, Khu 2,
phường Phú Thọ, thị Xã Thủ Dầu
Một, Bình Dương.

39

Manwah Vincom Cần Thơ

209 đường 30 Tháng 4, Xuân
Khánh, Ninh Kiều.

Cần Thơ

40

Manwah Pegasus Đồng Nai

Tầng 2A, tháp B, tòa nhà Pegasus,
Số 53 - 55 Võ Thị Sáu, phường
Quyết Thắng, TP. Biên Hòa.

Đồng Nai

41

Manwah An Dương Vương

65 An Dương Vương, phường 8,
quận 5.

TP. Hồ Chí Minh

42

Manwah Cao Thắng

Tầng 1 Cao Thắng Mall, số 19 Cao
TP. Hồ Chí Minh
Thắng, phường 2, quận 3.

43

Manwah Big C Vĩnh Điềm
Trung Nha Trang

44

Manwah Phú Cường Kiên Giang

Bình Dương

Khánh Hòa
Lô TM3 đường 3 tháng 2, Khu đô
thị Phú Cường, TP. Rạch Giá.

Kiên Giang

