THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH ĐIỂM THƯỞNG
Tháng 3 dịu dàng - Ngập tràn quà tặng
(DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN)
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. Thời gian áp dụng Chương trình: Từ ngày 8/3/2021 đến khi hết Voucher trên hệ thống.
2. Đối tượng khách hàng: Khách hàng đang có điểm tích lũy Loyalty còn thời hạn sử dụng trên hệ thống.
3. Nội dung ưu đãi: Khách hàng tham gia Chương trình VietinBank Loyalty có điểm tích lũy Loyalty sẽ được
đổi điểm sang quà tặng là các Voucher tiền mặt/ưu đãi giảm giá của nhiều nhãn hàng thuộc các lĩnh vực khác
nhau, với mức điểm quy đổi hấp dẫn. Đặc biệt, trong ngày 8/3 sẽ chạy khung giờ vàng với ưu đãi 0 điểm cho
tất cả khách hàng của VietinBank đều có cơ hội quy đổi Voucher hấp dẫn trên hệ thống. Cụ thể:
Thời gian

Giờ vàng từ 9h00 - 10h00 ngày 8/3

Ngoài giờ vàng

Điểm quy đổi

0 điểm Loyalty

50 - 100 điểm Loyalty

4. Danh mục quà tặng:
STT

Ngành
hàng

1

Siêu thị

2

Siêu thị

3

Tiêu dùng

4

Nhà hàng

5

Giải trí

Tên Voucher
Voucher mua sắm tại
Family Mart trị giá 10.000
VND
Voucher mua sắm tại
Family Mart trị giá 20.000
VND
Voucher mua sắm tại
FlowerStore trị giá 50.000
VND
Voucher mua sắm tại cửa
hàng bánh Fresh Garden trị
giá 50.000 VND
Voucher xem phim CGV trị
giá 100.000 VND

6

Nhà hàng

Voucher giảm giá khi mua
tại cửa hàng bánh Grand
Castella

7

Tiêu dùng

Voucher giảm giá khi mua
tại Flower Store

Giá trị Voucher (VND)

Giá trị điểm quy đổi
(điểm Loyalty)
Giờ vàng Ngoài giờ vàng
0
100

10.000
0

100

0

100

0

100

0

100

0

50

0

50

20.000

50.000

50.000

100.000
Giảm 50.000 VND cho hoá đơn
từ 100.000 VND (áp dụng cho
Bánh bông lan Đài Loan Grand
Castella)
Giảm 50.000 VND trên tổng hoá
đơn từ 200.000 VND

Tiêu dùng

Voucher giảm giá khi mua
tại Abinow

Voucher giảm 50.000 VND cho
hóa đơn từ 200.000 VND

0

50

50

Tiêu dùng

Giảm 50.000 VND cho hóa đơn
từ 500.000 VND trở lên
Áp dụng tại website Nhà sách Cá
Chép

0

9

Voucher giảm giá khi mua
trực tuyến (online) tại Nhà
sách Cá chép

Giảm 100.000 VND cho hoá đơn
300.000 VND

50

Nhà hàng

Voucher giảm giá khi ăn
uống tại nhà hàng San Fu
Lou

0

10

0

50

Voucher giảm giá khi mua
tại Oppo

Ưu đãi lên đến 15% khi mua điện
thoại Oppo.
Điều kiện áp dụng:
- Khách hàng sử dụng Voucher
khi mua hàng trên website của
Oppo
(https://shop.oppomobile.vn) để
được hưởng ưu đãi.
- Giảm 500K đối với sản phẩm
OPPO A53 4GB
- Giảm 600.000 VND đối với sản
phẩm OPPO A92
- Giảm 700.000 VND đối với sản
phẩm OPPO A93
- Giảm 800.000 VND đối với sản
phẩm OPPO RENO4
- Giảm 1.800.000 đối với sản
phẩm OPPO RENO4 PRO
Thẻ tập CFCY 14 ngày

0

50

Thẻ tập CFCY 21 ngày

0

50

Giảm 50.000 VND cho hóa đơn
từ 499.000 VND
Áp dụng tại website Guardian
Voucher sử dụng Dịch vụ cấp ẩm
- căng bóng da Biolight trị giá
1.100.000 VND chỉ với giá
100.000 VND

0

50

0

50

8

11

Tiêu dùng

12

Làm đẹp

13

Làm đẹp

14

Tiêu dùng

Voucher giảm giá khi mua
tại Guardian

Làm đẹp

Voucher ưu đãi khi sử dụng
dịch vụ tại Thẩm mỹ viện
Thu Cúc

15

Voucher thẻ tập California
Fitness & Yoga 14 ngày
Voucher thẻ tập California
Fitness & Yoga 21 ngày

5. Điều khoản chung
- VietinBank có quyền thay đổi một phần hoặc toàn bộ Chương trình và sẽ thông báo tới khách hàng về việc
thay đổi (nếu có) trên website. Để biết thông tin mới nhất về Chương trình, vui lòng truy cập website
https://ebanking.vietinbank.vn/ipay/Loyalty.
- Các vật phẩm/quà tặng trong Chương trình do đối tác thứ 3 cung cấp vì vậy nếu có bất kỳ vướng mắc/khiếu
nại phát sinh trong quá trình vận chuyển/nhận hàng, quý khách trực tiếp liên hệ đối tác để được xử lý theo
quy định của pháp luật.

- Với những khách hàng không đủ điều kiện nhận thưởng, khách hàng bị nghi ngờ gian lận và cố tình hoặc
kết cấu với bên thứ ba trục lợi từ Chương trình khuyến mãi nêu trên, VietinBank có toàn quyền từ chối trao
thưởng và được miễn trừ các trách nhiệm liên quan. Quyết định của VietinBank trong trường hợp này là
chung cuộc và có giá trị ràng buộc khách hàng.
- Khi tham gia Chương trình này, khách hàng vẫn được tham gia các Chương trình khuyến mãi khác của
VietinBank.
- 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 các giao dịch của khách hàng, không thể thực hiện thanh toán hoặc khách
hàng không thể liên lạc được để thông báo.
Mọi thắc mắc liên quan đến Chương trình, khách hàng vui lòng liên hệ các chi nhánh/phòng giao dịch VietinBank
trên toàn quốc hoặc Tổng đài Hỗ trợ khách hàng 1900 558 868; email: contact@vietinbank.vn.

