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 Điều khoản & Điều kiện chung 

- Ưu đãi áp dụng cho khách nước ngoài có hộ chiếu hoặc thẻ chứng nhận công dân 

nước ngoài, có thanh toán bằng thẻ Vietcombank Visa còn hiệu lực. 

- Ưu đãi áp dụng cho tất cả các thẻ Visa phát hành bởi Vietcombank. 

- Tất cả các ưu đãi chỉ áp dụng tại các cửa hàng đối tác. Ưu đãi không được sử dụng 

cùng với các sản phẩm khuyến mãi hoặc mặt hàng chiết khấu khác và không 

chuyển nhượng, đổi được thành tiền mặt hoặc các mặt hàng khác. 

- Quà tặng đưa ra trong Chương trình Ưu đãi này giới hạn ở các mặt hàng thực tế. 

Nhà tài trợ và các nhà cung cấp tham gia chương trình không chịu trách nhiệm 

thêm trên bất kỳ dịch vụ, bảo dưỡng/sửa chữa và/hoặc bảo hành sản phẩm nào. 

- Các cửa hàng đối tác sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung Chương trình Ưu 

đãi của mình. Các ưu đãi phải dựa trên mặt hàng và dịch vụ thực tế được cung cấp. 

Visa sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trong trường hợp các cửa hàng từ chối 

đưa ra những ưu đãi đặc biệt gây tổn thất hay thiệt hại cho chủ thẻ.  

- Tất cả các ưu đãi được áp dụng đối với chủ thẻ Visa mặc dù toàn bộ hàng hóa 

và/hoặc dịch vụ có liên quan là do các cửa hàng đối tác cung cấp. Chủ thẻ theo đây 

hiểu, xác nhận và đồng ý rằng bất kì hàng hóa và/hoặc dịch vụ được mua theo ưu 

đãi đặc biệt sẽ tạo thành một hợp đồng giữa chủ thẻ và các cửa hàng đối tác và 

không liên quan đến Visa hoặc các tổ chức phát hành thẻ Visa (ngân hàng). Nếu 

chủ thẻ sử dụng hoặc có ý định sử dụng hàng hóa và dịch vụ theo ưu đãi đặc biệt 

nói trên, có nghĩa chủ thẻ hiểu, xác nhận và đồng ý như sau: 

- Bất kỳ khiếu nại, phàn nàn hoặc tranh chấp nào (gọi chung là “yêu cầu”) phát sinh 

từ hàng hóa và/hoặc dịch vụ mà chủ thẻ mua hoặc có ý định mua theo ưu đãi đặc 



biệt nói trên phải được giải quyết trực tiếp giữa chủ thẻ và cửa hàng đối tác. Chủ 

thẻ không được quyền khiếu nại Visa hoặc Vietcombank. 

- Trong trường hợp không vi phạm nguyên tắc trên, đối với bất kỳ chấn thương, tử 

vong, tuyên bố sai sự thật, độc hại hay sơ suất nào dẫn đến từ, hoặc bắt nguồn từ 

việc sử dụng hay dự kiến sử dụng hàng hóa và/hoặc dịch vụ theo ưu đãi đặc biệt 

nói trên, Visa sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ người nào về bất kỳ thiệt 

hại, chấn thương, chi phí hoặc yêu cầu có liên quan (dù trực tiếp, gián tiếp hoặc 

bằng cách khác).  

- Visa và các cửa hàng đối tác có quyền sửa đổi, thay đổi hoặc hủy bỏ các ưu đãi 

của mình mà không cần thông báo trước. 

- Đề biết thêm yêu cầu chi tiết và những quy tắc thực thi khác, vui lòng theo thông 

tin được thông báo tại từng cửa hàng đối tác. 

 


