
 
THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

“CÙNG PVCOMBANK BAY KHẮP 5 CHÂU” 

1. Tên thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại: 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Chúng Việt Nam 

Số 22 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội 

Điện Thoại: 024.39426800   Fax: 024.39426797 

2. Tên chương trình khuyến mại: Cùng PVcomBank bay khắp 5 châu 

3. Thời gian khuyến mại: từ 00h00 ngày 01/04/2018 – 24h00 ngày 29/06/2018 

4. Hàng hoá dịch vụ khuyến mại: Thẻ thanh toán nội địa (ATM) 

5. Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: tiền mặt 

6. Phạm vi khuyến mại: Toàn quốc 

7. Hình thức khuyến mại: tiền mặt 

8. Đối tượng được hưởng khuyến mại:  

Khách hàng là cá nhân người Việt Nam và người nước ngoài, tham gia mua vé máy 

bay trực tuyến trên website www.vietnamairlines.com bằng thẻ ATM PVcomBank (được 

gọi chung là chủ thẻ) 

9. Nội dung và thể lệ chi tiết 

9.1. Thời gian áp dụng: 

- Thời gian mua vé: từ 00h00 ngày 01/04/2018 – 24h00 ngày 29/06/2018 

- Thời gian bay: từ 1/4/2018 đến 31/12/2018 

9.2. Sản phẩm áp dụng: Thẻ thanh toán nội địa (ATM) 

9.3. Cơ cấu quà tặng 

Doanh số giao dịch lần đầu SL Trị giá Ngân sách 

Từ 1,000,000 – dưới 3,000,000 40 300,000 12,000,000 

Từ 3,000,000 trở lên 40 500,000 20,000,000 

   
32,000,000 

 Đơn vị: VND 

9.4. Điều kiện nhận quà 



 
- Quà tặng 300.000 VND: Dành cho 40 chủ thẻ đầu tiên có doanh số mua vé trực 

tuyến với giá trị từ 1.000.000 VNĐ đến dưới 3.000.000 VND trên website 

www.vietnamairlines.com , và thanh toán thành công bằng thẻ ATM của 

PVcomBank trong thời gian diễn ra chương trình  

- Quà tặng 500.000 VND: Dành cho 40 chủ thẻ đầu tiên có doanh số mua vé trực 

tuyến với giá trị từ 3.000.000 VNĐ trở lên trên website 

www.vietnamairlines.com, và thanh toán thành công bằng thẻ ATM của 

PVcomBank trong thời gian diễn ra chương trình 

9.5. Quy định chung 

- Giao dịch thành công là giao dịch mua vé máy bay trên website 

www.vietnamairlines.com, thanh toán thành công bằng thẻ ATM của 

PVcomBank, được hệ thống của VietNamAirlines trả về xác nhận mã code vé 

máy bay trước 24h ngày 29/06/2018.  

- Mỗi chủ thẻ chỉ được nhận quà tặng duy nhất 1 lần trong suốt thời gian chương 

trình, và trị giá quà tặng sẽ căn cứ trên Doanh số giao dịch lần đầu tiên của thẻ 

ATM đó trong thời gian chương trình 

- Chương trình sẽ kết thúc khi hết số lượng quà tặng đã thông báo hoặc hết thời 

gian chương trình (Tùy điều kiện nào đến trước) 

9.6. Thông báo khách hàng nhận quà tặng 

- Danh sách khách hàng nhận quà tặng sẽ được PVcomBank công bố công khai 

trên ít nhất một phương tiện thông tin đại chúng. 

9.7. Tổ chức tặng quà 

- Thời gian tặng quà: trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc tuần giao 

dịch trước đó 

- Hình thức tặng: tặng quà bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản thanh 

toán sử dụng để mua vé thành công của khách hàng tại PVcomBank 

- Khách hàng nhận quà phải nộp thuế thu nhập không thường xuyên (nếu có) theo 

quy định của pháp luật hiện hành. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Chúng 

Việt Nam sẽ khấu trừ khoản thuế thu nhập không thường xuyên (nếu có) theo 

http://www.vietnamairlines.com/


 
quy định của pháp luật trên trị giá giải thưởng mà khách hàng đã trúng và thay 

mặt khách hàng nộp theo quy định. 

10. Các qui định khác 

- PVcomBank được sử dụng hình ảnh và tên của các khách hàng nhận quà cho 

mục đích thông báo, quảng cáo cho chương trình mà không phải trả bất kỳ chi 

phí nào cho khách hàng. 

- PVcomBank chịu trách nhiệm trong việc quản lý, tính chính xác của bằng chứng 

xác định nhận quà. Trường hợp bằng chứng xác định nhận quà của bên phát hành 

có sai sót, gây hiểu nhầm cho khách hàng trong việc trao quà, PVcomBank có 

trách nhiệm trao các giải quà này cho khách hàng. Việc tổ chức chương trình 

khuyến mại phải đảm bảo tính, khách quan và công khai. 

- Khách hàng vẫn được hưởng các chương trình khuyến mại (nếu có) của 

VietNamAirlines trong thời gian tham gia chương trình này của PVcomBank 

- Chương trình áp dụng cho mọi loại vé và mọi chuyến bay nội địa hoặc quốc tế do 

Vietnamairlines cung cấp 

- Tất cả các quy định khác liên quan đến chính sách hoàn vé, đổi đặt chỗ, đổi hành 

trình, chuyển nhượng cho người khác, liên quan đến vé…. sẽ áp dụng theo quy 

định hiện hành của VietNamAirlines 

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, 

PVcomBank có trách nhiệm trực tiếp giải quyết, nếu không thỏa thuận được 

tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật./. 

 


