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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

1. Tên chương trình khuyến mại: CHỌN THẺ BẠN YÊU, LÀM ĐIỀU BẠN THÍCH 

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Các sản phẩm Thẻ tín dụng Phong cách sống 

PVcomBank Mastercard (Lifestyle) hiện hành. 

3. Thời gian khuyến mại: 

Chương trình Thời gian (*) 

Chương trình chăm sóc khách hàng tại hệ thống các 

sân golf thuộc hệ thống của Alegolf. 

Từ ngày 04/10/2022 đến hết  

ngày  03/10/2023 

Chương trình chăm sóc khách hàng mua sắm tại sàn 

thương mại điện tử Lazada.vn hoặc ứng dụng di động 

Lazada (Lazada Web/App). 

Từ ngày 04/10/2022 đến hết 

ngày 25/04/2023 

Chương trình chăm sóc khách hàng tại hệ thống siêu 

thị và cửa hàng tiện ích trong chương trình. 

Từ ngày 04/10/2022 đến hết 

ngày 31/12/2022 

(*) hoặc đến thời điểm hết ngân sách của Chương trình (tùy thuộc theo điều kiện nào 

đến trước và không cần thông báo trước) 

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

5. Hình thức khuyến mại: Giảm giá hoặc hoàn tiền. 

6. Khách hàng của chương trình khuyến mại (Đối tượng được hưởng khuyến mại): 

Khách hàng là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú tại Việt Nam sở hữu 

một trong các sản phẩm thẻ tín dụng quốc tế Phong cách sống do PVcomBank phát hành 

còn hiệu lực. 
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7. Cơ cấu giải thưởng: 

Nội dung quà tặng 
Trị giá 

(VND) 

Số lượng 

quà tặng 

Thành tiền 

(VND) 

Ưu đãi 50% phí Golf khi đặt chỗ tại các sân 

golf thuộc hệ thống của Alegolf và thanh toán 

phí thành công bằng thẻ tín dụng quốc tế 

PVcomBank Travel Platinum vào các ngày 

trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật qua cổng 

thanh toán trực tuyến của Alegolf tại 

www.alegolf.com. 

- - 500.000.000 

Giảm 100.000 VND cho đơn hàng thanh toán 

bằng Thẻ tín dụng quốc tế PVcomBank 

Shopping có trị giá từ 800.000 VND trở lên 

vào các thứ 3 hàng tuần trên Lazada Web/App. 

100.000 3000 300.000.000 

Hoàn 100.000 VND cho mỗi hóa đơn từ 

500.000 VND thanh toán bằng Thẻ tín dụng 

quốc tế PVcomBank Cashback tại hệ thống 

các siêu thị, cửa hàng tiện ích. 

100.000 2700 270.000.000 

Tổng 1.070.000.000 

8. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: 1.070.000.000 VNĐ.  

 Bằng chữ: Một tỷ không trăm bảy mươi triệu đồng chẵn./. 

9. Nội dung chi tiết chương trình khuyến mãi 

9.1.  Tên Chương trình khuyến mại (“CTKM”, “Chương trình”):  

http://www.alegolf.com/
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- Chương trình chăm sóc khách hàng tại hệ thống các sân golf thuộc hệ thống của 

Alegolf 

9.1.1 Sản phẩm áp dụng: 

- Thẻ tín dụng quốc tế PVcomBank Travel Platinum có đầu BIN 51196299, bao gồm 

thẻ chính và thẻ phụ (sau đây gọi là Thẻ Travel). 

9.1.2 Đối tượng được áp dụng: 

- Dành cho Chủ Thẻ tín dụng quốc tế PVcomBank Travel Platinum (“Chủ thẻ”, 

“Khách hàng”) đạt doanh số sử dụng thẻ tín dụng trong tháng liền kề trước tối thiểu 

10.000.000 VNĐ (không áp dụng với các giao dịch vấn tin, in hóa đơn, sao kê, nộp 

tiền, chuyển khoản, phí, lãi, giao dịch đảo, hủy, hoàn trả, verify, pre-authorize) và 

nhận được thông báo về CTKM do PVcomBank gửi thông báo tới địa chỉ email/Ứng 

dụng di động PVcomBank/SMS của Chủ thẻ đã đăng ký tại PVcomBank. 

- Thời điểm xét doanh số sử dụng thẻ được tính từ 00:00 ngày đầu tiên của tháng đến 

23:59 ngày cuối cùng của tháng. Riêng với tháng đầu tiên triển khai CTKM, thời 

gian xét điều kiện doanh số sử dụng sẽ tính từ 00:00 ngày đầu tiên triển khai CTKM 

đến ngày cuối cùng của tháng đó. 

9.1.3 Thể lệ chi tiết: 

a. Nội dung ưu đãi: 

- Ưu đãi 50% phí golf (bao gồm green fee + caddie fee + ½ xe điện) khi đặt chỗ tại 

các sân golf thuộc hệ thống của Alegolf và thanh toán phí thành công bằng thẻ tín 

dụng quốc tế PVcomBank Travel Platinum vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ 

nhật qua cổng thanh toán trực tuyến của Alegolf tại www.alegolf.com.  

- Chủ thẻ thực hiện thanh toán bằng thẻ tín dụng theo quy định, số tiền thanh toán là 

phần phí golf còn lại sau khi trừ đi các giá trị được ưu đãi từ Chương trình. 

- Chương trình không áp dụng cho các Chủ thẻ đặt chỗ trực tiếp với sân golf. 

- Chương trình ưu đãi áp dụng cho 100 lượt booking đầu tiên mỗi tháng. Mỗi chủ thẻ 

được ưu đãi 01 lượt booking/tháng, tối đa 10 lượt booking/1 năm. 

- Thời gian ưu đãi kết thúc vào ngày hết hạn của chương trình hoặc khi hết ngân sách 

tùy thuộc ngày nào đến trước. 

b. Phạm vi sân golf: Danh sách các sân Golf áp dụng Chương trình ưu đãi quy định tại 

Phụ lục 01 của Thể lệ này. 

c. Giao dịch hợp lệ: là những giao dịch thỏa mãn trong các điều kiện cụ thể như sau: 

http://www.alegolf.com/
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- Giao dịch thanh toán thành công bằng thẻ trong Chương trình qua cổng thanh toán 

trực tuyến www.alegolf.com cho (các) booking đặt sân golf được xác nhận là thành 

công từ phía Alegolf.  

- Giao dịch thanh toán thành công không bao gồm giao dịch đúp, đảo, hủy, hoàn 

trả,...với thời gian thanh toán phí phải trước tối thiểu khoảng thời gian áp dụng theo 

điều kiện hoãn hủy của mỗi sân trong bảng giá. 

- Thời gian giao dịch để áp dụng tính ưu đãi cho Khách hàng là thời gian giao dịch 

thanh toán bằng thẻ được ghi nhận thành công và lấy từ hệ thống của PVcomBank. 

- Giao dịch thanh toán thành công là giao dịch thanh toán cho booking đặt sân golf mà 

khách đã lên sân chơi theo đúng số lượng và số tiền đã thanh toán. Những giao dịch 

của booking đã bị hoãn/hủy hoặc giảm số lượng người chơi mà số tiền thanh toán 

thấp hơn mức giao dịch tối thiểu được hưởng ưu đãi sẽ không được áp dụng ưu đãi. 

- Thời gian sử dụng để tính áp dụng ưu đãi cho khách hàng là thời gian khách hàng 

giao dịch thực tế được lấy trên hệ thống của PVcomBank 

d. Giới hạn ưu đãi: 

- Mỗi chủ thẻ được thanh toán tối đa 10 lượt booking/1 năm và 1 lượt booking/1 tháng. 

- Mỗi tháng tối đa 100 lượt booking và thanh toán thành công bằng thẻ sớm nhất. Thời 

gian ưu đãi kết thúc vào ngày hết hạn của Chương trình hoặc khi hết ngân sách tùy 

thuộc ngày nào đến trước. 

- Ưu đãi chỉ áp dụng cho Chủ thẻ là đối tượng thụ hưởng của Chương trình, trong 

trường hợp Chủ thẻ của PVcomBank đặt giờ chơi thay cho người khác hoặc (nhiều) 

người chơi đi cùng không phải Chủ thẻ trong Chương trình thì PVcomBank chỉ chi 

trả ưu đãi cho Chủ thẻ của PVcomBank mà không chi trả ưu đãi đối với các trường 

hợp khác ngoài Chủ thẻ của PVcomBank. Còn Alegolf vẫn hỗ trợ đặt lịch (nếu có) 

và mọi chi phí không phải của Chủ thẻ PVcomBank thì phải thanh toán theo mức phí 

do Alegolf quy định và không được PVcomBank chi trả. 

- Trường hợp có nhiều hơn một Khách hàng đáp ứng điều kiện của Chương trình, việc 

xác định Khách hàng thứ 100 để áp dụng ưu đãi của Chương trình sẽ căn cứ vào thời 

gian giao dịch thanh toán bằng thẻ được ghi nhận thành công trên hệ thống. 

PVcomBank được miễn trừ trách nhiệm - không áp dụng ưu đãi của Chương trình - 

với những trường hợp Khách hàng booking thành không nhưng không nằm trong 

danh sách 100 khách hàng sớm nhất thanh toán thành công booking bằng thẻ trên 

cổng thanh toán của Alegolf. 

  

http://www.alegolf.com/
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e. Quy trình đặt dịch vụ: 

- Chủ thẻ trong Chương trình gọi đến tổng đài Alegolf 19002093 để booking dịch vụ 

bằng cách cung cấp thông tin: sân golf, ngày, giờ, số lượng, tên Chủ thẻ và người 

tham gia cùng (nếu có) cho nhân viên tổng đài. 

- Nhân viên Alegolf sẽ gọi lại cho Khách hàng để tư vấn và xác nhận lại các thông tin 

Booking và gửi email xác nhận booking thành công từ địa chỉ booking@alegolf.com 

cho Khách hàng với nội dung: Họ tên người chơi, giờ chơi, ngày chơi, tên sân golf, 

số tiền phải thanh toán, thời hạn thanh toán, hướng dẫn thanh toán và quy định hoãn 

hủy (nếu có). 

- Sau khi nhận được xác nhận booking thành công của Alegolf, Chủ thẻ phải thực hiện 

thanh toán số tiền còn lại của đơn hàng theo hình thức thanh toán online qua cổng 

thanh toán của Alegolf. Khách hàng phải thanh toán bằng thẻ tín dụng PVcomBank 

Travel Platinum theo đầu BIN là 51196299. 

- Trong trường hợp có phát sinh hoặc thay đổi mà số tiền thanh toán thực tế thấp hơn 

hoặc cao hơn số tiền thanh toán đã xác nhận trước đó, Alegolf phải có xác nhận thông 

báo trước cho Khách hàng trước thời điểm khách check-out. Số tiền khách phải thanh 

toán cuối cùng sẽ là số tiền thực tế khách hàng phải trả và được Alegolf cùng Khách 

hàng xác nhận lại. Trường hợp Khách hàng hủy hoặc phát sinh giảm số người dẫn 

đến việc bị sân golf tính phí phạt nằm trong email xác nhận booking thành công trước 

đó của Alegolf thì Khách hàng sẽ phải chịu hoàn toàn các khoản phí này và thanh 

toán thông qua Alegolf. Alegolf có trách nhiệm xác nhận lại khoản phí thực tế mà 

Khách hàng phải trả bao gồm cả phí phạt hoãn hủy của sân cho Khách hàng.  

f. Quy định về hủy chỗ, vắng mặt, thay đổi đặt chỗ: 

- Khách hàng tham gia chương trình phải thực hiện theo đúng quy định về đặt sân, 

hoãn hủy và thanh toán của Alegolf. 

- Khách hàng đặt chơi golf cần đặt giờ chơi trước tối thiểu 01 (một) ngày đối với ngày 

thường và 03 (ba) ngày đối với ngày cuối tuần so với ngày chơi chính thức và trước 

tối đa 07 (bảy) ngày so với ngày chơi chính thức. 

- Thời gian xử lý và phản hồi không quá 01 (một) giờ làm việc của sân golf từ 06h00 

đến 17h00, các yêu cầu được gửi đến ngoài thời gian làm việc của các sân golf sẽ 

được xử lý và phản hồi trong vòng 02 (hai) tiếng tính từ giờ làm việc đầu tiên của 

ngày tiếp theo của sân golf. 

- Thời gian hủy hợp lệ tối đa 3 ngày trước ngày phát bóng. Các trường hợp ngoại lệ 

cần có xác nhận của 2 bên: Alegolf và khách hàng.  

mailto:booking@alegolf.com
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- Trong trường hợp khách hàng hoãn hủy không đúng như trong quy định hoặc đã đặt 

nhưng không lên sân chơi golf mà không có thông báo, khách hàng sẽ phải hoàn 

100% phí phạt hoãn hủy như trong quy định của sân golf.  

- Ưu đãi không áp dụng cho những giao dịch mà khách hàng đã hủy booking (căn cứ 

trên email hủy booking gửi cho các bên bao gồm: Alegolf và khách hàng). 

9.2. Tên Chương trình khuyến mại (“CTKM”, “Chương trình”) 

- Chương trình chăm sóc khách hàng mua sắm tại Lazada Web/App 

9.2.1 Sản phẩm áp dụng: 

- Thẻ tín dụng Phong cách sống PVcomBank Mastercard, bao gồm thẻ chính và thẻ 

phụ (sau đây gọi là “Thẻ Lifestyle”) có đầu BIN: 538742, 511962. 

9.2.2 Thể lệ chi tiết: 

Khách hàng giao dịch thanh toán hợp lệ là những giao dịch thỏa mãn các điều kiện 

cụ thể như sau: 

a. Nội dung ưu đãi: 

- Giảm 100.000 VND cho đơn hàng từ 800.000 VND khi thanh toán bằng thẻ Thẻ tín 

dụng Phong cách sống PVcomBank Mastercard vào thứ 3 hàng tuần trên sàn thương 

mại điện tử Lazada.vn hoặc ứng dụng di động Lazada (“Lazada Web/App”). 

- Chủ thẻ đăng nhập tài khoản trên Lazada Web/App (hoặc đăng ký tài khoản nếu là 

khách hàng mới). Bấm chọn phiếu giảm giá để thu thập về ví và chọn phương thức 

thanh toán bằng Thẻ Lifestyle, nhập thông tin trên thẻ để nhận được giảm giá tại 

trang thanh toán.  

- Thời gian thu thập phiếu giảm giá: 09:00 và 12:00 thứ 3 hàng tuần. Phiếu giảm giá 

cần được sử dụng trong ngày sau khi thu thập. 

- Tối đa 100 phiếu giảm giá/ngày thứ 3 hàng tuần cho toàn bộ chủ thẻ. Tối đa 3.000 

phiếu giảm giá trong toàn bộ thời gian diễn ra chương trình. 

b. Quy định về nhận ưu đãi: 

- Thời gian ưu đãi kết thúc vào ngày hết hạn của chương trình hoặc khi hết ngân sách 

tùy thuộc ngày nào đến trước.  

- Một KH (tương ứng với một tài khoản trên Lazada Web/App) chỉ được sử dung tối 

đa 01 mã giảm giá/lần thanh toán/tuần và áp dụng trong suốt thời gian diễn ra Chương 

trình ưu đãi. 
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- Số lượng phiếu giảm giá có hạn dành cho những đơn hàng sớm nhất theo khung giờ 

khuyến mại. Chủ thẻ có thể không nhận được ưu đãi nếu số phiếu giảm giá theo ngày 

đã được sử dụng hết. 

- Ưu đãi áp dụng cho các KH hợp lệ, mua hàng sớm, KH hợp lệ có thể không nhận 

được ưu đãi nếu ngân sách thực hiện chương trình ưu đãi đã được sử dụng hết. 

c. Điều kiện và điều khoản khác 

- Ưu đãi sẽ kết thúc khi (i) hết thời gian diễn ra chương trình hoặc (ii) hết ngân sách 

dành cho chương trình tùy thuộc vào điều kiện nào đến trước. 

- Trong trường hợp PVcomBank phát hiện có giao dịch giả mạo, gian lận tại Lazada, 

PVcomBank có quyền truy thu số tiền ưu đãi mà KH đã nhận được giảm giá từ tài 

khoản thẻ tín dụng của KH. 

- Giao dịch đủ điều kiện để áp dụng Chương trình khuyến mại không bao gồm các 

giao dịch hoàn, bị hủy 100% và các giao dịch liên quan đến gian lận, giả mạo. 

- Ưu đãi giảm trực tiếp sẽ không được chuyển đổi thành tiền mặt, tiền tặng vào tài 

khoản thẻ tín dụng hoặc tài khoản thanh toán của chủ thẻ cũng như không thể chuyển 

nhượng cho người khác và không được hoàn lại nếu khách hàng tự ý hủy đơn hàng. 

- Ưu đãi không áp dụng cho các đơn hàng (i) Sản phẩm sữa bột dành cho trẻ em, các 

sản phẩm của Vinamilk;(ii) SIM, thẻ cào;(iii) các dịch vụ nạp tiện điện thoại trực 

tuyến; (iv) một số sản phẩm khác được bán và giao bởi một số nhà cung cấp được 

ghi rõ không áp dụng hình thức nhập mã giảm giá;(v) các sản phẩm không được phép 

khuyến mại theo quy định của pháp luật hiện hành;(vi) đơn hàng đang áp dụng các 

chương trình ưu đãi và mã ưu đãi/giảm giá tại Lazada. 

- Chương trình chỉ dành cho khách hàng lẻ, Lazada và PVcombank bảo lưu quyền từ 

chối áp dụng chương trình ưu đãi và tính phí khấu trừ vào sao kê thẻ bao gồm cả việc 

hủy đơn hàng và khóa tài khoản đối với các khách hàng/đơn hàng có dấu hiệu hoặc 

có cơ sở chứng minh được là do các đơn vị mua đi bán lại, cố tình lợi dụng phiếu 

giảm giá từ chương trình, cố ý vượt qua các quy định về bảo mật và dành cho chương 

trình. 

- Việc mua và đổi trả hàng hóa trên Lazada Web/App áp dụng theo chính sách, điều 

khoản và điều kiện của Lazada. 

- Khi KH bấm chọn mã giảm giá để thu thập về ví tương ứng việc KH đồng ý với điều 

khoản và điều kiện của Lazada và PVcomBank. 

- Ưu đãi sẽ không được cấp lại nếu đơn hàng bị hủy hoặc đổi trả vì bất kỳ lý do gì. 
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PVcomBank có quyền sử dụng tên, hình ảnh và một số thông tin khác (nếu có) của 

khách hàng tham gia chương trình khuyến mại cho mục đích thông tin Chương trình 

(bao gồm nhưng không giới hạn việc thông báo kết quả Chương trình) và quảng cáo 

thương mại, trừ trường hợp khách hàng thông báo với PVcomBank về việc không 

đồng ý cho phép sử dụng các nội dung cá nhân nêu trên. 

PVcomBank được miễn trách nhiệm đối với các trường hợp bất khả kháng xảy ra 

trong thời gian ưu đãi của Chương trình làm cho các giao dịch của Chủ Thẻ bị sai 

lệch hoặc không thực hiện được. 

- Lazada và PVcomBank xin từ chối các đơn hàng không thỏa mãn các điều kiện trên. 

9.3.  Tên Chương trình khuyến mại (“CTKM”, “Chương trình”) 

- Chương trình chăm sóc khách hàng tại hệ thống siêu thị và cửa hàng tiện ích trong 

chương trình.  

9.3.1 Sản phẩm áp dụng: 

- Thẻ tín dụng quốc tế PVcomBank Cashback Mastercard, bao gồm thẻ chính và thẻ 

phụ (sau đây gọi là “Thẻ Cashback”). 

9.3.2 Thể lệ chi tiết: 

a. Nội dung ưu đãi: 

- Hoàn 100.000 VND cho mỗi hóa đơn từ 500.000 VND cho 900 chủ thẻ tín dụng 

quốc tế PVcomBank Cashback đầu tiên thanh toán tại hệ thống các siêu thị, cửa hàng 

tiện lợi. 

- Mỗi chủ thẻ chỉ nhận được tối đa 01 lượt hoàn tiền/tháng và tổng số lượt ưu đãi tối 

đa không quá 2700 lượt ưu đãi hoàn tiền trong toàn bộ thời gian diễn ra chương trình.  

- Ưu đãi sẽ kết thúc khi (i) hết thời gian diễn ra chương trình hoặc (ii) hết ngân sách 

dành cho chương trình tùy thuộc vào điều kiện nào đến trước. 

b. Quy định về nhận ưu đãi: 

Khách hàng được hoàn tiền cần thỏa mãn đầy đủ các điều kiện sau đây: 

- Doanh số được xét để nhận ưu đãi hoàn tiền là giao dịch thành công, có giá trị từ 

500.000 VND và được thanh toán bằng Thẻ Cashback trên thiết bị POS hoặc giao 

dịch thanh toán trực tuyến tại các Đơn vị chấp nhận thẻ (“ĐVCNT”) có mã quản lý 

là ngành hàng Siêu thị, Cửa hàng tiện ích được ghi nhận thành công về hệ thống của 

PVcomBank trong thời gian diễn ra chương trình.  

- Giao dịch thanh toán được hệ thống PVcomBank ghi nhận là thành công, không bao 

gồm giao dịch hủy, giao dịch đảo hoặc hoàn trả toàn bộ/hoàn trả một phần hoặc giao 
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dịch có tranh chấp. Và bất kỳ giao dịch nào PVcomBank nghi vấn là giao dịch không 

hợp lệ, trục lợi, giao dịch không mang mục đích chi tiêu cá nhân, PVcomBank có 

quyền từ chối trao thưởng và loại trừ ra khỏi danh sách giao dịch xét thưởng mà 

không cần báo trước.  

- Ưu đãi này chỉ áp dụng cho chủ thẻ chính và giao dịch của (các) thẻ phụ (nếu có) 

được tính vào xét thưởng cho chủ thẻ chính. 

- Trường hợp tại thời điểm xét thưởng Chủ thẻ cuối cùng đủ điều kiện nhận thưởng, 

nếu có nhiều hơn 01 (một) khách hàng đạt điều kiện thì ưu tiên khách hàng có giá trị 

giao dịch thanh toán qua thẻ sớm hơn. Nếu khách hàng có thời gian thanh toán qua 

thẻ bằng nhau thì ưu tiên khách hàng có giá trị thanh toán cao hơn. Nếu khách hàng 

có thời gian thanh toán và giá trị thanh toán ngang nhau thì ưu tiên khách hàng có 

hạn mức thẻ tín dụng cao hơn. 

- Tại thời điểm xét thưởng, thẻ phải đang có trạng thái hoạt động (trạng thái Valid), 

không bị khóa tạm thời, khóa vĩnh viễn và không chậm thanh toán, nợ quá hạn tại 

PVcomBank. 

- Trong trường hợp PVcomBank yêu cầu chủ thẻ cung cấp hóa đơn tài chính/các thông 

tin và chứng từ cần thiết, chủ thẻ phải bổ sung chứng từ/hóa đơn hợp lệ cho 

PVcomBank sau 05 ngày làm việc tại điểm giao dịch của PVcomBank. Trường hợp 

khách hàng không bổ sung chứng từ hoặc bổ sung sau thời gian yêu cầu, PVcomBank 

được quyền loại trừ giao dịch của chủ thẻ khỏi danh mục các giao dịch xét thưởng.  

- PVcomBank có quyền ghi nợ lại vào tài khoản của chủ thẻ, hoặc yêu cầu chủ thẻ 

hoàn trả số tiền đã trao thưởng trong trường hợp giao dịch của khách hàng bị đảo, 

hoàn trả (toàn bộ hay một phần), giao dịch bị hủy hay có tranh chấp sau thời gian 

tặng quà gây ảnh hưởng đến điều kiện nhận ưu đãi.  

- Thời hạn PVcomBank thực hiện hoàn tiền vào Tài khoản thẻ tín dụng của chủ thẻ 

không quá 31 ngày tính từ khi kết thúc Chương trình. 

- Các nội dung khác thực hiện theo quy định của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt 

Nam và thực hiện đúng theo pháp luật về khuyến mại. 

c. Thời gian hoàn tiền: 

ĐỢT NGÀY GIAO DỊCH 
NGÀY XÉT 

THƯỞNG 

NGÀY HOÀN 

TIỀN 

1 
Từ 00h00 phút ngày 04/10/2022 đến 23h59 phút 

ngày 31/10/2022 
15/11/2022 

Chậm nhất 

30/11/2022 
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ĐỢT NGÀY GIAO DỊCH 
NGÀY XÉT 

THƯỞNG 

NGÀY HOÀN 

TIỀN 

2 
Từ 00h00 phút ngày 01/11/2022 đến 23h59 phút 

ngày 30/11/2022 
15/12/2022 

Chậm nhất 

31/12/2022 

3 
Từ 00h00 phút ngày 01/12/2022 đến 23h59 phút 

ngày 31/12/2022 
15/01/2023 

Chậm nhất 

31/01/2023 

- Chủ thẻ được hoàn tiền vào tài khoản thẻ tín dụng không được rút ra/chuyển khoản 

theo hình thức hoàn dư có 

d. Phương thức hoàn tiền: 

- Hoàn tiền dưới hình thức ghi có vào tài khoản thẻ tín dụng của Khách hàng. 

e. Danh sách mã ĐVCNT:  

- Danh sách chuỗi siêu thị, cửa hàng tiện ích được hoàn tiền trong chương trình có mã 

MCC như sau: 5311, 5411, 5499, 5451, 5999, 5441, 5399. Ví dụ: Winmart, Lotte 

Mart, Co. opmart, BRG Mart, Aeon, Big C, Circle K, Sakuko, FujiMart, Hapro, 

Klever Fruit, K Market, Traumerei, … 

10. Các quy định khác 

- PVcomBank có quyền sử dụng hình ảnh, thông tin của khách hàng tham gia chương 

trình để phục vụ cho hoạt động quảng bá sản phẩm dịch vụ của PVcomBank. 

- PVcombank có quyền thay đổi, điều chỉnh các điều khoản và điều kiện chương trình 

khuyến mại cho phù hợp bằng các công bố công khai trên trang web của PVcomBank 

(www.pvcombank.com.vn). 

- Mọi khiếu nại và tranh chấp phát sinh liên quan đến chương trình 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. 

- PVcomBank có quyền quyết định cuối cùng trong việc xét duyệt các giao dịch hợp 

lệ để thực hiện chi thưởng. 

- PVcomBank được miễn trách nhiệm đối với các trường hợp bất khả kháng xảy ra 

như cháy nổ, lũ lụt, động đất, hệ thống bị lỗi… làm cho các giao dịch của khách hàng 

bị sai lệch, không thực hiện được hoặc không truyền về hệ thống Ngân hàng. 

11. Thông tin liên hệ: 

http://www.pvcombank.com.vn/
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- Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại, 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. 

12. Tên của các thương nhân cùng thực hiện, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm 

cụ thể của từng thương nhân tham gia thực hiện trong chương trình: 

- Alegolf 

- Lazada 

 

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank cam kết thực hiện đúng và hoàn 

toàn chịu trách nhiệm về chương trình khuyến mại trên theo quy định của pháp luật hiện 

hành. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 1: 

DANH SÁCH SÂN GOLF ÁP DỤNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI 
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STT SÂN GOLF GHI CHÚ 

1 Bà Nà Hills Golf Club Áp dụng khách VN & khách có thẻ cư trú 

2 BRG Da Nang Golf Club  

3 

BRG King's Island - Lake side  

BRG King's Island - Moutain View  

BRG King's Island King course  

4 BRG Legend Hill  

5 BRG Ruby Tree (Đồ Sơn )  

6 Chí Linh Star Golf & Country Club  

7 Cửa Lò Golf Resort  

8 Đại Lải Golf Club  

9 Dalat 1200  

10 Dalat Palace Golf Club Cuối tuần tính từ T6,T7,CN 

11 Diamond Bay Golf Club  

12 Dongnai Golf Resort  

13 FLC Golf Links Sam Son  

14 FLC Ha Long Bay Golf Club  

15 FLC Quảng Bình  

16 FLC Quy Nhơn Golf Links  

17 Hanoi Golf (Minh Trí)  

18 Harmonie Golf Park  

19 Heron Lake (Đầm Vạc)  

20 Hilltop Valley Golf Club  

21 Hoianna Shores Golf Club Áp dụng khách VN & khách có thẻ cư trú 

22 KN Golf Links Cam Ranh  

23 Laguna LangCo Golf Course Áp dụng khách VN & khách có thẻ cư trú 

24 Long Biên Golf Club Tháng 10/2022 tăng giá, update sau 

25 Long Thành Golf Áp dụng tháng 10,11,12,1,2,3 

26 Móng Cái  

27 Montgomerie Links Áp dụng khách VN & khách có thẻ cư trú 

28 Mường Thanh Diễn Lâm  

29 Mường Thanh Xuân Thành  

30 Phoenix Golf Resort Áp dụng khách VN & khách có thẻ cư trú 
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31 Royal Golf Club  

32 
Royal Island Golf & Villas  
(Sân Golf MeKong ) 

33 Sam Tuyen Lam Golf Resort  

34 Sea Links Golf & Country Club  

35 Sky Lake Golf Club (Sky Course)  

36 Song Be Golf Resort  

37 Sono Belle Hai Phòng  

38 Stone Valley Golf Resort (Kim Bảng)  

39 Taewang Jeongsan  

40 Tam Đảo Golf & Resort  

41 Tân Sơn Nhất  

42 Thanh Lanh Valley Golf & Resort  

43 The Bluffs Ho Tram  

44 Tràng An Golf & Country Club  

45 Tuần Châu Golf & Resort  

46 Twin Dove Golf Club  

47 VietNam Golf & Country Club (Thủ Đức)  

48 Vinpearl Golf Hai Phòng  

49 Vinpearl Golf Nam Hội An  

50 Vinpearl Golf Nha Trang  

51 Vinpearl Golf Phú Quốc Phụ thu 300.000đ/pax tháng 1, 2, 12 

52 Vũng Tàu Paradise Golf  

53 West Lake Golf & Villa (Long An)  

54 Yen Dung Resort & Golf Club  

 

 (Danh sách trên có thể được thay đổi hoặc bổ sung tùy thuộc vào tình hình thực tế, mùa cao 

điểm hoặc thấp điểm) 

 


