
THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI  

“ĐẶT VÉ XE KHÁCH - HOÀN TIỀN 50%” 

 

1. Tên chương trình khuyến mại: “Đặt vé xe khách - Hoàn tiền 50%” 

2. Thời gian triển khai:  Từ 06/04/2021 đến hết ngày 28/04/2021 hoặc cho đến khi hết 

ngân sách khuyến mại, tùy điều kiện nào đến trước 

3. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Hoàn tiền vào tài khoản điện thoại cho khách 

hàng sử dụng dịch vụ Đặt vé xe khách trên ứng dụng Mobile Banking của các Ngân hàng 

4. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Dịch vụ Đặt vé xe khách trên ứng dụng Mobile Banking 

của các Ngân hàng 

5. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc 

6. Hình thức khuyến mại:  

Hoàn tiền trực tiếp vào tài khoản điện thoại: 

- Hoàn tiền 50% giá trị giao dịch (tối đa 50.000 VND) đối với các khách hàng thực hiện 

thành công giao dịch Đặt vé xe khách trên ứng dụng Mobile Banking của các Ngân 

hàng trong thời gian diễn ra chương trình 

- Áp dụng cho 4.000 khách hàng có giao dịch thành công đầu tiên 

- Mỗi khách hàng chỉ được nhận khuyến mại 01 (một) lần trong thời gian diễn ra chương 

trình 

7. Khách hàng của chương trình (đối tượng hưởng khuyến mại): Tất cả các khách hàng cá 

nhân là chủ Tài khoản thanh toán sử dụng dịch vụ Mobile Banking của các Ngân hàng để 

thực hiện giao dịch Đặt vé xe khách 

- Ngân hàng Agribank: Agribank E-Mobile Banking 

- Ngân hàng BIDV: BIDV SmartBanking 

- Ngân hàng Vietcombank: VCB Digibank  

- Ngân hàng VietinBank: VietinBank iPay Mobile 

8. Cơ cấu khuyến mại: 

Nội dung 
Giá trị 

(VND) 

Số lượng 

(Khuyến mại) 

Tổng giá trị 

(VND) 

Hoàn tiền 50% giá trị giao dịch (tối đa 

50.000 VND) 

50.000 4.000 200.000.000 

TỔNG CHI PHÍ (VND) 200.000.000 

9. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: 200.000.000 VND (Hai trăm triệu 

Việt Nam Đồng chẵn). 

10. Nội dung chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại: 

Hoàn tiền trực tiếp vào tài khoản điện thoại: 

- Hoàn tiền 50% giá trị giao dịch (tối đa 50.000 VND) 

- Áp dụng cho 4.000 khách hàng có giao dịch thành công đầu tiên 

- Mỗi khách hàng chỉ được hưởng khuyến mại 01 (một) lần trong suốt thời gian diễn 

ra chương trình 



- VNPAY sẽ tiến hành hoàn tiền trong tối đa 10 ngày làm việc kể từ khi khách hàng 

thực hiện thành công giao dịch 

- Trường hợp khách hàng yêu cầu hủy giao dịch sau khi đã nhận được khuyến mại, 

tiền khuyến mại sẽ được khấu trừ vào tiền giao dịch được hoàn 

11. Quy định về đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến                                         

chương trình khuyến mại. 

 Mọi thông tin thắc mắc của khách hàng liên quan đến chương trình khuyến mại, 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 57 57 20 để được giải đáp 

12. Trách nhiệm thông báo: 

 VNPAY có trách nhiệm thông báo công khai nội dung chi tiết của Thể lệ chương trình 

khuyến mại này tại tất cả các điểm áp dụng chương trình khuyến mại trên toàn quốc hoặc trên 

các phương tiện thông tin đại chúng. 

13. Các quy định khác: 

- Nếu được khách hàng trúng thưởng đồng ý, Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt 

Nam sẽ sử dụng tên và hình ảnh của người trúng giải thưởng cho mục đích quảng cáo 

thương mại 

- Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc 

triển khai tổ chức chương trình khuyến mại phải đảm bảo tính ngẫu nhiên, khách quan 

và công khai 

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, 

Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam có trách nhiệm trực tiếp giải quyết, 

nếu không thỏa thuận được tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật 

hiện hành 

- Sau khi kết thúc chương trình khuyến mại, Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán 

Việt Nam có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện chương trình khuyến mại trên 

theo quy định của pháp luật hiện hành về thời hạn báo cáo, hồ sơ báo cáo và các giấy 

tờ kèm theo (danh sách khách hàng trúng thưởng, biên bản trao thưởng hoặc tài liệu 

chứng minh giải thưởng đã được trao) 

 

 

 


