
 ` 

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam 

Vietnam Public Joint Stock Commercial Bank 

 

22 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

T(84-24) 3942 6800        

F(84-24) 3942 6796/97 

E  pvb@pvcombank.com.vn  

W www.pvcombank.com.vn  

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

1. Tên chương trình khuyến mại: Trải nghiệm như ý, xem phim miễn phí. 

2. Thời gian khuyến mại: từ 25/06/2018 đến 25/07/2018. 

3. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại: Thẻ tín dụng Quốc tế PVcomBank Mastercard (hạng thẻ 

Platinum, Gold và Smart). 

4. Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: Vé xem phim tại rạp Lotte Cinema. 

5. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Vũng 

Tàu, Tây Ninh, An Giang, Cần Thơ, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Huế, Nghệ An, 

Thanh Hóa,  Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh. 

6. Hình thức khuyến mại: Tặng vé xem phim tại rạp Lotte Cinema cho khách hàng mở mới 

và sử dụng thẻ tín dụng PVcomBank Mastercard 

7. Đối tượng hưởng khuyến mại: khách hàng là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài 

cư trú tại Việt Nam mở mới và sử dụng thẻ tín dụng PVcomBank Mastercard. 

8. Cơ cấu giải thưởng: 

Cơ cấu giải 

thưởng 

Nội dung giải 

thưởng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Số lượng 

giải thưởng 

Thành tiền 

(VNĐ) 

Quà tặng ngay 
Vé xem phim tại rạp 

Lotte Cinema  
90.000 200 18.000.000 

Tổng cộng 18.000.000 

Tổng giá trị giải thưởng trong chương trình khuyến mại là: 18.000.000 VNĐ (Bằng chữ: 

Mười tám triệu đồng chẵn./.). Chi phí chưa bao gồm VAT. 

9. Thể lệ chi tiết chương trình khuyến mại: 

9.1. Cách thức nhận giải thưởng: 

Tặng 100 cặp vé xem phim (mỗi cặp 02 vé) tại rạp Lotte Cinema cho 100 khách hàng 

đầu tiên mở mới thẻ tín dụng PVcomBank Mastercard và có phát sinh giao dịch bất kỳ 

trong thời gian diễn ra chương trình . 

9.2. Quy định về thẻ và giao dịch hợp lệ: 

- Thẻ hợp lệ: là tất cả thẻ PVcomBank Mastercard tại thời điểm xét giải thẻ của khách 

hàng vẫn trong trạng thái hoạt động, không bị khóa tạm thời hoặc khóa vĩnh viễn. 

- Giao dịch hợp lệ: 
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• Là các giao dịch mua sắm (không áp dụng giao dịch rút tiền mặt và thanh toán phí 

thường niên, dư nợ thẻ tín dụng) được thực hiện trong thời gian khuyến mại từ 0h00 

ngày 25/06/2018 tới 23giờ 59 phút ngày 26/07/2018, thời gian ghi nhận vào hệ 

thống của PVcomBank. 

• Các giao dịch bị hủy, có tranh chấp hoặc được hoàn lại sẽ bị loại trừ khỏi giao dịch 

chi tiêu được quyền tham gia nhận giải thưởng. 

• Giải thưởng không áp dụng cho thẻ hết hạn, thẻ phát hành lại. 

- Trong trường hợp tại thời điểm xác định khách hàng cuối cùng đủ điều kiện nhận 

thưởng, nếu có nhiều hơn 1 khách hàng đạt điều kiện thì ưu tiên khách hàng có tổng 

giá trị giao dịch thanh toán qua thẻ cao hơn; nếu khách hàng có tổng giá trị giao dịch 

thanh toán bằng nhau thì ưu tiên khách hàng có hạn mức thẻ tín dụng cao hơn. 

9.3. Quy định thông báo:  

Sau khi kết thúc chương trình, PVcomBank sẽ thông báo danh sách khách hàng trúng 

thưởng qua các kênh: website PVcomBank, gửi Email thông báo trực tiếp cho khách 

hàng. 

9.4. Quy định trao thưởng: 

- Khách hàng nhận thưởng tại các Điểm giao dịch của PVcomBank mà khách hàng đã 

đăng ký phát hành thẻ sau 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được email thông báo 

trúng thưởng từ PVcomBank và không quá 30 ngày làm việc. 

- Khách hàng khi nhận thưởng, cần xuất trình CMND/ Hộ chiếu và thẻ tín dụng 

PVcomBank MasterCard của khách hàng dùng để đối chiếu khi nhận thưởng. 

10. Các quy định khác: 

- Khách hàng trúng giải sẽ chịu mọi chi phí liên quan đến việc nhận giải thưởng (bao gồm 

thuế thu nhập, phí đăng ký xe, chi phí đi lại…). 

- PVcomBank có quyền sử dụng toàn bộ hình ảnh, âm thanh liên quan đến Giải thưởng và 

người trúng thưởng vào các hoạt động PR, quảng cáo, làm thương hiệu…nếu nhận được 

sự đồng ý của khách hàng. 

- Trong trường hợp không liên lạc được với người trúng giải hoặc khách hàng trúng giải từ 

chối nhận giải hoặc trong thời điểm trúng giải không đủ tư cách pháp nhân theo Pháp luật 

hiện hành của nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, giải thưởng sẽ được chuyển 

cho khách hàng đạt điều kiện nhận thưởng liền tiếp. 
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- PVcomBank được miễn trách nhiệm đối với các trường hợp bất khả kháng xảy ra trong 

thời gian diễn ra chương trình (như cháy nổ, lũ lụt, động đất…) ảnh hưởng đến việc tham 

dự giải thưởng. 

- PVcomBank có quyền thay đổi và điều chỉnh điều kiện và điều khoản của chương trình 

cho phù hợp với tình hình triển khai thực tế. 

- PVcomBank có quyền yêu cầu chủ thẻ (hoặc người được chủ thẻ ủy quyền) tạm ngừng 

hoặc không tiếp tục tham gia trao thưởng khi chủ thẻ (hoặc người được chủ thẻ ủy quyền) 

vi phạm bất kỳ các quy định nào trong thể lệ. 

- Mọi khiếu nại và tranh chấp phát sinh liên quan đến chương trình khuyến mãi này sẽ được 

hai bên thương lượng giải quyết. Trường hợp tranh chấp phát sinh không giải quyết được 

bằng thương lượng thì sự việc sẽ được đưa ra tòa án nhân dân TP Hà Nội để giải quyết và 

phán quyết của tòa án sẽ là phán quyết cuối cùng và có giá trị pháp lý cao nhất ràng buộc 

hai bên. 

- Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn, khi hết số lượng quà tặng.  

11. Trách nhiệm thông báo: 

PVcomBank có trách nhiệm thông báo công khai chi tiết thể lệ chương trình, danh sách 

khách hàng trúng thưởng trên ít nhất 01 phương tiện thông tin đại chúng, tại website 

www.pvcombank.com.vn và tại địa điểm khuyến mại. 

12. Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại, khách hàng liên hệ: 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) 

22 Ngô Quyền, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

Điện thoại: 1900555592/ (024) 3942 6800.  
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