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TH  L  CH NG TRÌNH CHÀO MỪNG 30/04 – 01/05 

1. Thời gian tri n khai ch ng trình 

Từ ngày 15/04/2014 đến hết ngày 30/05/2014 

2. Nội dung ch ng trình:  

 Miễn phí phát hành đối với tất cả các thẻ ghi nợ Vietcombank phát hành mới (áp 

dụng với thẻ chính và thẻ phụ, không áp dụng cho các thẻ phát hành lại); 

 Miễn phí thường niên năm đầu đối với tất cả các thẻ tín dụng Vietcombank, áp 

dụng với các đối tượng sau: 

- Khách hàng đăng ký phát hành mới thẻ tín dụng Vietcombank (áp dụng với thẻ chính 

và thẻ phụ); 

- Khách hàng đăng ký gia hạn thẻ; 

- Khách hàng đăng ký cấp lại thẻ/ thay thế thẻ/ thay đổi hạng thẻ. 

3. Đi u ki n vƠ đi u khoản chung 

- Khách hàng đăng ký phát hành thẻ và nộp đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu của Vietcombank 

và được Vietcombank chấp thuận phát hành thẻ (đối với thẻ tín dụng) trong thời gian 

triển khai chương trình từ ngày 15/04/2014 đến hết ngày 30/05/2014. 

- Vietcombank có quyền quyết định cuối cùng trong việc xét duyệt các khách hàng được 

hưởng ưu đãi hợp lệ của chương trình và thực hiện các thủ tục để khách hàng được 

hưởng ưu đãi của chương trình. 

- Vietcombank được miễn trách đối với các trường hợp bất khả kháng xảy ra như cháy 
nổ      ụt  động đất, hệ thống xử lý thẻ bị lỗi… àm cho các thông tin của khách hàng bị 
sai lệch, không thực hiện được hoặc không truyền về hệ thống ngân hàng. 

- Vietcombank có quyền thay đổi và điều chỉnh các điều kiện  điều khoản của chương 
trình cho phù hợp bằng các công bố công khai trên trang web của Vietcombank 

(www.vietcombank.com.vn). 

- Bằng việc tham gia chương trình này  khách hàng đã chấp nhận tất cả các điều kiện 

điều khoản của chương trình được liệt kê trong thể lệ chương trình này; các điều chỉnh 

(nếu có); tất cả các điều khoản trong Các điều khoản và điều kiện sử dụng thẻ 
Vietcombank và các quy định khác. 

- Vietcombank được quyền sử dụng hình ảnh, thông tin của khách hàng trúng thưởng để 

phụ vụ cho hoạt động quảng bá sản phẩm, dịch vụ của Vietcombank 

http://www.vietcombank.com.vn/

