
CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC VINID - MASTERCARD 

 THÁNG 10/2018 

 

1. Địa điểm, đối tượng, thời gian áp dụng 

 Địa điểm và phạm vi áp dụng: Các cửa hàng, siêu thị thuộc hệ thống 

Vinmart/Vinmart+ trên toàn quốc. 

 Đối tượng áp dụng:  

 Khách hàng sở hữu thẻ Mastercard® và là chủ thẻ VinID, trực tiếp mang thẻ 

VinID mà KH sở hữu đến giao dịch tại các địa điểm áp dụng chương trình. 

 Chương trình chỉ áp dụng cho những khách hàng đăng ký thẻ mới trong thời gian 

diễn ra chương trình. 

 Thời gian áp dụng: 01/10 – 31/10/2018 hoặc triển khai chương trình đến khi hết ngân 

sách, tùy điều kiện nào đến trước. 

2. Nội dung chương trình 

Tặng điểm VinID cho khách hàng đăng ký thẻ VinID mới  

 Ngân sách cho chương trình: 500.000.000 VNĐ 

 Tặng 50 điểm VinID cho đơn hàng hàng có giá trị từ 300.000đ thanh toán bằng thẻ 

Mastercard® và có tích điểm bởi chính chủ thẻ VinID 

 Tặng 100 điểm VinID với những đơn hàng có giá trị từ 500.000đ thanh toán bằng thẻ 

Mastercard® và có tích điểm bởi chính chủ thẻ VinID 

 Khách hàng đủ điều kiện nhận ưu đãi sẽ được tặng điểm trong vòng tối đa 15 ngày kể từ 

ngày phát sinh giao dịch thanh toán bằng thẻ Mastercard®, có tích điểm bởi chính chủ 

thẻ VinID tại các địa điểm áp dụng ưu đãi. 

Điều kiện áp dụng: 

 Chương trình chỉ áp dụng cho những chủ thẻ VinID đăng ký mới trong thời 

gian triển khai chương trình và phát sinh giao dịch thanh toán bằng thẻ 

Mastercard® trong vòng 10 ngày đầu kể từ ngày kích hoạt thẻ VinID. 

 Mỗi tài khoản Mastercard® sử dụng để thanh toán đơn hàng đủ điều kiện và 01 

tài khoản VinID mở mới chỉ được tặng điểm duy nhất 01 lần trong suốt thời 

gian triển khai chương trình 

 


