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THỂ LỆ CHƢƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

MIỄN PHÍ CHUYỂN TIỀN NHANH LIÊN NGÂN HÀNG 24/7 TẠI ATM VIETCOMBANK 

 

1. Thời gian triển khai chƣơng trình 

Từ ngày 28/05/2014 đến hết ngày 27/08/2014 

2. Nội dung chƣơng trình 

Miễn phí giao dịch Chuyển tiền nhanh liên ngân hàng 24/7 bằng thẻ tại ATM của 

Vietcombank trong thời gian triển khai chương trình. 

3. Đối tƣợng áp dụng: Các chủ thẻ ghi nợ nội địa, ghi nợ quốc tế của Vietcombank 

thực hiện giao dịch Chuyển tiền nhanh liên ngân hàng 24/7 qua thẻ tại ATM của 

Vietcombank. 

4. Điều kiện và điều khoản của chƣơng trình 

- Áp dụng cho 10.000 giao dịch thành công đầu tiên trong thời gian triển khai chương 

trình. Chương trình kết thúc khi hết thời gian triển khai hoặc đạt 10.000 giao dịch 

được miễn phí (tùy theo điều kiện nào đến trước). 

5. Quyền và trách nhiệm của chủ thẻ 

- Chủ thẻ được hưởng các ưu đãi theo đúng nội dung chương trình. 

- Chủ thẻ có quyền khiếu nại nếu không được miễn phí giao dịch Chuyển tiền theo 

đúng nội dung chương trình. 

- Chủ thẻ chính là người đứng ra thực hiện các giao dịch khiếu nại với ngân hàng. 

- Bằng việc tham gia chương trình này, chủ thẻ thừa nhận đã biết và chấp nhận tất cả 

các điều kiện điều khoản của 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. 

6. Quyền và trách nhiệm của Vietcombank 

- Vietcombank có trách nhiệm thực hiện chương trình, cung cấp ưu đãi cho chủ thẻ và 

giải quyết tra soát khiếu nại theo đúng nội dung chương trình.  

- Vietcombank có quyền quyết định cuối cùng trong việc xét duyệt các giao dịch được 

miễn phí của chương trình. 
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- Vietcombank được miễn trách đối với các trường hợp bất khả kháng xảy ra như cháy 

nổ, lũ lụt, động đất, hệ thống xử lý thẻ bị lỗi…làm 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 đi ều 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). 

- Vietcombank được quyền sử dụng hình ảnh, thông tin của khách hàng đã hưởng ưu 

đãi của chương trình để phục vụ cho hoạt động quảng bá sản phẩm, dịch vụ của 

Vietcombank. 

 

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

