
 

 

THỂ LỆ CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

1. Tên chương trình: Mở Thẻ VietCredit, ưu đãi miễn lãi, nhận thêm lì xì 300 triệu 

2. Phạm vi khuyến mại: Toàn quốc 

3. Thời gian khuyến mại: 12/10/2021 – 31/12/2021 

4. Chi tiết khuyến mại:  

Ưu đãi Đối tượng áp dụng 

Voucher mua hàng trị giá 100.000 VND tại 

Bách hóa Xanh, Thế giới di động, Điện máy 

Xanh, nhà thuốc An Khang hoặc Vinmart  

Khách hàng có thu nhập từ lương hoặc làm việc tại 

Cơ quan nhà nước đăng ký mở thẻ và được cấp thẻ 

trong thời gian diễn ra chương trình. 

Miễn lãi suất 14 ngày 

Khách hàng được miễn lãi suất 14 ngày kể từ 

ngày kích hoạt thẻ 

Tất cả khách hàng kích hoạt thẻ trong thời gian diễn 

ra chương trình. 

Nổ Bao lì xì 300 triệu 

Khách hàng thỏa điều kiện được cùng chia tổng giá 

trị giải thưởng 300 triệu đồng 

Tất cả khách hàng đăng ký mở thẻ tín dụng nội địa 

VietCredit, được duyệt cấp thẻ, kích hoạt thẻ và 

thực hiện giao dịch bất kỳ: rút tiền hoặc cà thẻ thanh 

toán qua POS/MPOS trong thời gian diễn ra chương 

trình. 

 

5. Chi tiết thể lệ của chương trình 

a. Ưu đãi Voucher mua hàng trị giá 100.000 VND tại Bách hóa Xanh, Thế giới di động, Điện máy 

Xanh, nhà thuốc An Khang hoặc Vinmart: 

▪ Khách hàng đăng ký mở thẻ tín dụng nội địa VietCredit, được duyệt cấp thẻ và thực hiện kích hoạt 

thẻ trong thời gian diễn ra chương trình. 

▪ Khách hàng không thuộc danh sách các khách hàng nghi ngờ gian lận của VietCredit. 

▪ Tại thời điểm nhận ưu đãi thì thẻ/tài khoản thẻ của khách hàng đang hoạt động, không trong tình 

trạng khoá thẻ hoặc tạm khoá thẻ/tài khoản. 

▪ 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) trong thời gian triển khai chương trình.  

b. Ưu đãi Miễn lãi 14 ngày kể từ ngày kích hoạt thẻ: 

Khách hàng kích hoạt thẻ trong thời gian diễn ra chương trình và thực hiện tối thiểu 01 giao dịch bất 

kỳ: rút tiền hoặc cà thẻ thanh toán mua hàng hóa qua POS/MPOS. 

c. Ưu đãi Nổ Bao lì xì 300 triệu đồng: 

▪ Khách hàng chỉ cần duy trì dư nợ trung bình mỗi tháng tối thiểu 5 triệu đồng, trong đó: 

 

 Dư nợ bình quân = 

Tổng dư nợ của mỗi ngày trong tháng 

Số ngày trong tháng 



 

▪ Tại thời điểm chốt danh sách khách hàng được chia tiền thưởng:  

+ Khách hàng có dư nợ tối thiểu là 3 triệu đồng. 

+ Không thuộc danh sách các khách hàng nghi ngờ gian lận của VietCredit. 

+ Thẻ/tài khoản thẻ của khách hàng đang hoạt động, không trong tình trạng khoá thẻ hoặc tạm 

khoá thẻ/tài khoản. 

+ 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) trong thời gian triển khai chương trình.  

▪ Đặc biệt, nếu khách hàng tham gia vào chương trình “Nhận thưởng tiền triệu khi giới thiệu bạn mở 

thẻ” và Người được giới thiệu có hồ sơ được phê duyệt trong thời gian diễn ra chương trình này 

thì khách hàng có thêm 1 lượt chia tiền thưởng.  

d. Quy định chung:  

Cán bộ công nhân viên (CBCNV), người thân của CBCNV, cộng tác viên, người lao động từ đối tác 

thứ 3,... của VietCredit không được tham gia chương trình này. 

6. Thời gian và Hình thức nhận ưu đãi 

Ưu đãi Thời gian nhận ưu đãi Hình thức nhận ưu đãi 

Voucher 

mua hàng  

• VietCredit sẽ chốt danh sách khách hàng nhận 

ưu đãi 2 lần mỗi tháng vào ngày 15 và ngày 

cuối cùng của tháng. 

• VietCredit sẽ tặng thưởng và thông báo cho 

khách hàng trong vòng 07 ngày làm việc kể 

từ ngày chốt danh sách khách hàng nhận ưu 

đãi. 

 

Khách hàng được nhận mã voucher 

qua số điện thoại đã dùng để đăng 

ký mở thẻ VietCredit. 

 

Lưu ý: Khách hàng cần thực hiện 

theo các hướng dẫn của đối tác cung 

cấp voucher để được áp dụng 

voucher khi mua hàng. 

Miễn lãi 
Thời gian được áp dụng miễn lãi là 14 ngày kể 

từ ngày khách hàng kích hoạt thẻ. 
 Miễn lãi 

Nổ Bao lì xì • Ngày chốt danh sách nhận ưu đãi: 

12/01/2022. 

• VietCredit sẽ chi thưởng cho khách hàng 

trong vòng 06 ngày làm việc kể từ ngày chốt 

danh sách khách hàng nhận ưu đãi. 

Tiền thưởng sẽ được trả trực tiếp 

vào tài khoản thẻ tín dụng nội địa 

VietCredit của khách hàng như một 

khoản nộp hoặc thanh toán tiền mặt.  

 

---------- Hết ---------- 

 


