
CHƢƠNG TRÌNH TẶNG THƢỞNG 100.000 VNĐ  

DÀNH RIÊNG CHO CÁC CHỦ THẺ VIETCOMBANK CONNECT 24 

 

1. Đối tƣợng tham gia:  

Các chủ thẻ sử dụng thẻ Vietcombank Connect 24 để mua vé máy bay trực truyến tại trang 

web của Vietnam Airlines: www.vietnamairlines.com 

2. Nội dung chƣơng trình: 

- Nội dung: Vietcombank sẽ tặng thưởng 100.000 VNĐ (Một trăm nghìn đồng chẵn) vào tài 

khoản của 1.000 khách hàng đầu tiên đủ điều kiện tặng thưởng 

- Điều kiện tặng thƣởng: Khách hàng được tặng thưởng là các khách hàng lần đầu thực 

hiện giao dịch sử dụng thẻ Vietcombank Connect24 mua vé máy bay trực tuyến qua trang 

web Vietnam Airlines trong thời gian triển khai chương trình 

- Thời gian triển khai: Từ 01/04/2011 đến hết 30/06/2011 (tính theo ngày thực hiện giao 

dịch) 

- Thời gian trả thƣởng: Trong vòng 15 tuần kể từ ngày kết thúc chương trình 

3. Điều kiện, điều khoản của chƣơng trình 

- Các chương trình chỉ áp dụng cho các giao dịch mua vé máy bay tại trang web Vietnam 

Airlines (www.vietnamairlines.com) thành công, không áp dụng đối với các giao dịch phát 

sinh do sự cố hệ thống, giao dịch được hoàn trả. 

- Giao dịch mua vé máy bay tại website Vietnam Airlines là giao dịch sử dụng thẻ 

Vietcombank Connect 24 để đặt vé điện tử tại trang web Vietnam Airlines và thực hiện 

thanh toán qua 1 trong 2 kênh: (1) Kênh trả ngay tại trang trang web Vietnam Airlines; 

(2) Kênh trả sau tại ATM của VCB  

- Vietcombank sẽ ghi Có số tiền tặng thưởng theo nội dung chương trình vào tài khoản 

chính của khách hàng trong vòng 15 tuần kể từ ngày kết thúc mỗi đợt.  

- Vietcombank có quyền ghi nợ lại tài khoản thẻ của khách hàng mà không cần báo trước 

đối với các giao dịch đã được hưởng ưu đãi sai do sự cố hệ thống. 

- Vietcombank sẽ không trả thưởng cho các chủ thẻ ngừng sử dụng thẻ trong thời gian diễn 

ra chương trình khuyến mại và thời gian trả thưởng cho chủ thẻ. 

- Vietcombank là người quyết định cuối cùng trong việc xét duyệt các giao dịch hợp lệ và 

thực hiện các thủ tục trả thưởng. 

- Vietcombank có quyền thay đổi và điều chỉnh các điều kiện và điều khoản của chương 

trình cho phù hợp. Các thông báo sẽ được công bố rộng rãi, công khai trên website của 

Vietcombank www.vietcombank.com.vn  

http://www.vietnamairlines.com/
http://www.vietnamairlines.com/
http://www.vietcombank.com.vn/


- Vietcombank được miễn trách đối với các trường hợp bất khả kháng xảy ra trong thời gian 

diễn ra chương trình như: cháy nổ, lũ lụt, động đất… làm cho các giao dịch của chủ thẻ bị 

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

- Bằng việc tham gia vào chương trình này, Chủ thẻ chấp nhận tất cả các điều kiện và điều 

khoản của chương trình được liệt kê trong Thể lệ chương trình này hoặc các điều chỉnh 

của VCB trong từng thời kỳ (nếu có) và theo tất cả các điều khoản trong Các điều khoản 

và điều kiện sử dụng thẻ ghi nợ nội địa Vietcombank Connect 24. 

  



 


