THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
1. Tên chương trình: Mở thẻ tháng 7, khui quà hết sảy
2. Phạm vi khuyến mại: Toàn quốc
3. Thời gian khuyến mại: 01/07/2021 – 31/07/2021
4. Chi tiết ưu đãi:
Nhằm tạo điều kiện cho khách hàng trải nghiệm tính năng mở thẻ tín dụng nội địa trực tuyến, VietCredit
“tung” nhiều mức ưu đãi hấp dẫn với thể lệ vô cùng đơn giản trên tiêu chí “cứ mở thẻ là sẽ có quà”.
Chi tiết các phần quà như sau:
Ưu đãi

STT
Ưu đãi 1
Ưu đãi 2

Nhận ngay 1 Túi Canvas khi khách hàng chỉ cần đăng ký mở thẻ sớm nhất qua
đường link: http://vaycaptoc.vietcredit.vn/
Hoàn tiền 100.000 VND cho khách hàng được duyệt cấp thẻ và sử dụng thẻ theo quy
định của chương trình.
Nhận trọn Combo quà tặng gồm 1 Túi Canvas và Hoàn tiền 100.000 VND khi đồng

Ưu đãi 3

thời thỏa thể lệ đơn giản của ưu đãi 1 và 2.

5. Hướng dẫn cách tham gia nhận Ưu đãi:
5.1 Ưu đãi 1 - Túi Canvas:
300 Túi Canvas dành tặng 300 khách hàng đầu tiên hoàn tất hồ sơ đăng ký mở thẻ tín dụng nội địa
VietCredit sớm nhất tại: http://vaycaptoc.vietcredit.vn/ trong thời gian diễn ra chương trình.
5.2 Ưu đãi 2 - Hoàn tiền 100.000 VND:
Nhận hoàn tiền 100.000 VND vào thẻ tín dụng nội địa khi thực hiện đầy đủ các thể lệ sau:
• Đăng ký mở thẻ tín dụng nội địa VietCredit tại link: http://vaycaptoc.vietcredit.vn/ và được duyệt
trong thời gian diễn ra chương trình;
• Thực hiện giao dịch rút tiền với tổng số tiền rút ngày đầu tiên tối thiểu từ 2.000.000 VND trở lên;
• Duy trì tổng tiền đã rút trong ngày đầu tiên thực hiện giao dịch rút tiền trong vòng 15 ngày kể từ
ngày kế tiếp ngay sau ngày đầu tiên rút tiền.
• Tính đến thời điểm trao thưởng và nhận ưu đãi, khách hàng phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh
toán số tiền thanh toán tối thiểu vào ngày sao kê hoặc ngày thanh toán khách hàng đã chọn.

• Đối với khách hàng có Ngày thanh toán số tiền thanh toán tối thiểu nằm trong khoảng thời
gian 15 ngày duy trì: Số tiền duy trì = [Tổng tiền rút ngày đầu tiên phát sinh giao dịch rút tiền trừ
(-) Số tiền thanh toán tối thiểu]

•

Đối với khách hàng có Ngày thanh toán số tiền thanh toán tối thiểu nằm ngoài khoảng thời
gian 15 ngày duy trì: khách hàng phải duy trì Tổng số tiền đã rút trong ngày đầu tiên thực hiện
giao dịch rút tiền tối thiểu 15 ngày tiếp theo tính từ ngày kế tiếp ngày rút tiền đầu tiên.

• Tại thời điểm nhận ưu đãi:
✓ Thẻ/ tài khoản của khách hàng đang hoạt động, không trong tình trạng khóa thẻ hoặc tạm khóa
thẻ / tài khoản.
✓ Khách hàng không có nợ quá hạn tại VietCredit và không có nợ quá hạn tại các tổ chức tín dụng
khác theo Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia (CIC).
✓ Không thuộc danh sách các khách hàng nghi ngờ gian lận của VietCredit.
✓ Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán số tiền thanh toán tối thiểu vào ngày sao kê hoặc ngày
thanh toán khách hàng đã chọn theo quy định.

5.3 Ưu đãi 3 - Combo quà tặng:
Đặc biệt, khách hàng có cơ hội nhận trọn Combo quà tặng: Túi canvas và Hoàn tiền 100.000 VND
khi thuộc danh sách đăng ký mở thẻ sớm nhất của ưu đãi 1 và thỏa các thể lệ của ưu đãi 2, được
hướng dẫn tại mục (5.1) và (5.2).
6. Hình thức nhận Ưu đãi:
•

Túi Canvas: VietCredit sẽ gửi tặng Túi canvas đến tận địa chỉ mà khách hàng đã đăng ký nhận thẻ
trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo thỏa điều kiện nhận ưu đãi của VietCredit.

•

Hoàn tiền 100.000 VND: Số tiền ưu đãi sẽ được ghi có vào tài khoản thẻ tín dụng nội địa VietCredit
của khách hàng như một khoản nộp/ thanh toán tiền mặt trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận
được thông báo thỏa điều kiện nhận ưu đãi của VietCredit.
……….. Hết ……….

