
HÈ TUYỆT VỜI CÙNG THẺ  

VIETCOMBANK VIETNAM AIRLINES AMERICAN EXPRESS® 

Hãy sử dụng thẻ Vietcombank VietnamAirlines American Express và trở thành chủ nhân chuyến du 
lịch trọn gói Hồng Kông-Macao 04 ngày 03 đêm tiêu chuẩn 5 sao dành cho 02 người. 

 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH  

1. Thời gian khuyến mại: 

Từ 02/07/2010 đến hết ngày 01/09/2010, chia thành 02 đợt: 

 Đợt 1: từ 02/07/2010 đến hết 01/08/2010 

 Đợt 2: từ 02/08/2010 đến hết 01/09/2010 

2. Phạm vi khuyến mại: Toàn quốc 

3. Hình thức khuyến mại: Quay thưởng tự động để xác định khách hàng trúng thưởng. 

4. Đối tượng của chương trình khuyến mại: 

Tất cả khách hàng là chủ thẻ Vietcombank Vietnam Airlines American Express của Ngân 

hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) mang quốc tịch Việt Nam. 

5. Cơ cấu giải thưởng: 

Cơ cấu giải thưởng Nội dung giải thưởng Số giải 

Chuyến du lịch Hồng 
Kông – Macau 4 ngày 3 
đêm dành cho 02 người 
(đồng hạng) 

Mỗi giải thưởng bao gồm: 

• 02 vé máy bay khứ hồi Vietnam – 
Hongkong  

• 03 đêm nghỉ tại khách sạn 5 sao 
• Xe ô tô đưa đón và vé tham quan các 
điểm du lịch theo chương trình 

• Các bữa ăn theo chương trình 
• Lệ phí Visa Hồng kông, Macau 
• Hướng dẫn viên tiếng Việt tại Hồng 

Kông, tiếng Anh hoặc tiếng Hoa ở 
Macau 

• Bảo hiểm du lịch 

06 giải, chia làm 2 
đợt: 

Đợt 1: 03 giải 

Đợt 2: 03 giải 

 Thời gian dự kiến tổ chức chuyến du lịch cho khách hàng trúng thưởng: từ 01/10/2010 đến 

31/10/2010. 

 Giải thưởng chỉ bao gồm chi phí cho khách hàng xuất phát từ Hà Nội hoặc Tp. Hồ Chí Minh, 

không bao gồm chi phí hộ chiếu; chi phí cho các khách hàng xuất phát khác Hà Nội hoặc Tp. Hồ 

Chí Minh; các chi phí cá nhân khác phát sinh khi tham gia chương trình. 



 Giải thưởng không được quy đổi thành tiền mặt và có thể chuyển nhượng theo yêu cầu và 

đề nghị của khách hàng theo đúng quy định của Pháp luật. 

 Khách hàng trúng thưởng (hoặc người được chuyển nhượng giải thưởng) phải đảm bảo có 

hộ chiếu và các giấy tờ cá nhân khác để tham dự chuyến du lịch. 

6. Nội dung và thể lệ chi tiết chương trình khuyến mại 

 Nội dung chương trình: 

Khi chi tiêu bằng thẻ Vietcombank Vietnam Airlines American Express trong thời gian diễn ra 

chương trình khuyến mại, với mỗi hóa đơn giao dịch chi tiêu tại Đơn vị chấp nhận thẻ có giá 

trị từ 2.000.000VND (Hai triệu đồng) trở lên, khách hàng sẽ có cơ hội tham gia chương 

trình “Quay số trúng thưởng” với mã số tương ứng của từng giao dịch chi tiêu của khách 

hàng. 

 Mã số quay số trúng thưởng của khách hàng: 

• Là mã số cấp phép của từng giao dịch chi tiêu tại Đơn vị chấp nhận thẻ của khách hàng 

phù hợp với điều kiện của chương trình đã được cập nhật trên hệ thống của Vietcombank 

(bao gồm 6 chữ số). Mã số này tương ứng với mã số trên từng hóa đơn giao dịch chi tiêu 

của khách hàng. 

• Khách hàng có thể biết và theo dõi thông tin về mã số tham dự chương trình bốc thăm 

của mình qua các hóa đơn giao dịch chi tiêu. Khách hàng cần giữ lại hóa đơn của từng 

giao dịch để làm căn cứ đối chiếu và chứng từ chứng minh giao dịch khi cần thiết. 

 Thời gian quay thưởng: 

Vietcombank dự kiến sẽ tổ chức thành 02 đợt quay số công khai tại Ngân hàng TMCP 
Ngoại thương Việt Nam- 198 Trần Quang Khải- Hoàn Kiếm- Hà Nội, với sự chứng 

kiến của đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đại diện Vietcombank, đại diện Tổng 

công ty Hàng không Việt Nam và đại diện khách hàng đủ điều kiện tham dự chương trình, cụ 

thể như sau: 

• Đợt 1: Dự kiến quay thưởng vào ngày 09/08/2010 dành cho các giao dịch đủ điều 

kiện của chương trình từ 02/07/2010 đến hết 01/08/2010 

• Đợt 2: Dự kiến quay thưởng vào ngày 09/09/2010 dành cho các giao dịch đủ điều 

kiện của chương trình từ 02/08/2010 đến hết 01/09/2010 

 Danh sách quay thưởng: 

Vietcombank sẽ chuẩn bị danh sách khách hàng quay thưởng trên cơ sở thông tin về từng giao 

dịch chi tiêu và thông tin của khách hàng đủ tiêu chuẩn tham gia chương trình. 

Nội dung Danh sách khách hàng quay thưởng bao gồm: 

• Họ tên khách hàng. 



• Mã số tham gia chương trình quay thưởng 

• Số CMND hoặc hộ chiếu của khách hàng. 

 Cách thức xác định trúng thưởng: 

• Vietcombank sẽ tổ chức quay thưởng bằng chương trình phần mềm “Quay thưởng tự 

động chọn số ngẫu nhiên” của Ngân hàng dựa trên Danh sách khách hàng đủ điều 

kiện tham dự chương trình. 

• Khách hàng nào có mã số giao dịch hiện lên màn hình sẽ là khách hàng trúng thưởng. 

• Khách hàng đã trúng thưởng đợt 1, nếu có phát sinh giao dịch chi tiêu bằng thẻ 

Vietcombank Vietnam Airlines American Express phù hợp điều kiện của chương trình 

trong thời gian diễn ra chương trình đợt 2, sẽ không được tham gia chương trình 

quay số may mắn đợt 2. 

 Thông báo: 

• Danh sách khách hàng trúng thưởng sẽ được thông báo tới khách hàng, SGD/Chi 

nhánh Vietcombank có khách hàng trúng thưởng và thông báo trên báo Lao động, 

website của Vietcombank sau 5 ngày kể từ ngày quay thưởng. 

 Trao thưởng: 

• Công tác trao thưởng sẽ được thực hiện tại địa bàn của chi nhánh Vietcombank có 

khách hàng trúng thưởng. 

• Thời hạn trao thưởng: trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc mỗi đợt quay thưởng. 

• Khách hàng trúng thưởng khi nhận giải phải xuất trình Chứng minh nhân dân và các giấy 

tờ cần thiết theo quy định của Pháp luật nếu chuyển nhượng phần thưởng. 

• Khách hàng trúng thưởng (hoặc người được chuyển nhượng phần thưởng có trách 

nhiệm nộp thuế (nếu có) theo quy định của Pháp luật. 

7. Các quy định khác: 

• Vietcombank được độc quyền sử dụng các hình ảnh, âm thanh, tư liệu liên quan đến 

người trúng thưởng trong các Chương trình Quảng cáo, khuyến mại của Vietcombank 

trên các phương tiện thông tin đại chúng mà không phải trả bất cứ khoản chi phí nào 

cho người trúng thưởng. 

• Vietcombank miễn trách trong trường hợp khách hàng trúng thưởng bị Lãnh sự quán 

Hồng Kông và Macau từ chối cấp Visa do các nguyên nhân từ phía bản thân khách 

hàng. 

• Mọi khiếu nại và tranh chấp phát sinh liên quan đến chương trình khuyến mại 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 giải quyết theo các quy định của 

pháp luật hiện hành. 

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 


