
‘THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC VINID - MASTERCARD 

(11- 12/2019) 

 

I. Địa điểm, thời gian, đối tượng áp dụng: 

● Tên chương trình: Hoàn điểm 365 ngày vui - VinID & Mastercard và Quay số trúng thưởng 

VinID & Mastercard tháng 11-12/2019 

● Địa điểm và phạm vi áp dụng: Toàn quốc  

● Đối tượng áp dụng: Khách hàng sở hữu thẻ Mastercard và sở hữu ứng dụng di động VinID 

● Thời gian áp dụng: 01/11/2019 – 31/12/2019 hoặc triển khai chương trình đến khi hết ngân sách, 

tùy điều kiện nào đến trước.  

Đợt 1: 01/11/2019 - 30/11/2019 

Đợt 2: 01/12/2019 - 31/12/2019 

II. Nội dung chương trình 

1. Ưu đãi: 

● Hoàn điểm cho chủ tài khoản VinID 

○   Đối với Khách hàng chưa sử dụng tính năng Scan & Go: (Khách hàng được nhận hoàn 

điểm cho 03 giao dịch trong tháng) 

-  Hoàn 15%  tối đa 100,000đ cho Khách hàng lần đầu tiên sử dụng tính năng 

Scan  Go mua đơn hàng có giá trị từ 300.000 VND trở lên, thanh toán thành công 

bằng thẻ Master 

-  Hoàn 10% tối đa 50,000đ cho 02 giao dịch tiếp theo sử dụng tính năng Scan & Go 

mua đơn hàng có giá trị từ 300.000 VND trở lên, thanh toán thành công bằng thẻ 

Mastercard 

  Khách hàng được nhận hoàn điểm cho 03 giao dịch trong một tháng đầu tiên.  

○ Đối với Khách hàng đã sử dụng Scan & Go: (Khách hàng được nhận hoàn điểm cho 02 

giao dịch trong tháng) 

- Hoàn 10% tối đa 50,000đ cho giao dịch sử dụng tính năng Scan & Go mua đơn 

hàng có giá trị từ 300.000 VND trở lên, thanh toán thành công bằng thẻ Mastercard 

Khách hàng được nhận hoàn điểm tối đa cho 02 giao dịch trong mỗi đợt 

- Chương trình áp dụng cho giao dịch thanh toán đơn hàng sử dụng tính năng Scan & Go trực tiếp 

trên App VINID bằng thẻ Mastercard và trực tiếp qua POS tại quầy thanh toán sử dụng thẻ 

Mastercard 

- Chương trình không áp dụng với các giao dịch hoàn, hủy, đổi trong thời gian áp dụng Chương trình 

● Chương trình bốc thăm trúng thưởng 



-  Mỗi đơn hàng sử dụng tính năng Scan & Go có giá trị từ 300.000 VND trở lên, thanh toán thành 

công bằng thẻ Mastercard sẽ tương ứng với 01 cơ hội tham gia quay số trúng thưởng. 

- Cơ cấu giải thưởng đợt 1: 01/11/2019 - 30/11/2019 

+ 05 Giải Nhất, mỗi giải trị giá 9,400,000 VND: Combo Nồi chiên không dầu Philips 

HD9643 và Phiếu mua hàng Scan&Go trong 4 tháng trị giá 4,000,000 VND 

+ 15 Giải Nhì, mỗi giải trị giá 7,500,000 VND: Combo Máy lọc không khí HITACHI 

EP-PZ30J và Phiếu mua hàng Scan&Go trong 3 tháng trị giá 3,000,000 VND 

+ 30 Giải Ba, mỗi giải trị giá 1,000,000 VND: Phiếu mua hàng Scan & Go trị giá 1 triệu đồng 

trong 1 tháng 

- Cơ cấu giải thưởng đợt 2: 01/12/2019 - 31/12/2019 

+ 10 Giải Nhất, mỗi giải trị giá 9,400,000 VND: Combo Nồi chiên không dầu Philips 

HD9643 và Phiếu mua hàng Scan&Go trong 4 tháng trị giá 4,000,000 VND 

+ 20 Giải Nhì, mỗi giải trị giá 7,500,000 VND: Combo Máy lọc không khí HITACHI 

EP-PZ30J và Phiếu mua hàng Scan&Go trong 3 tháng trị giá 3,000,000 VND 

+ 50 Giải Ba, mỗi giải trị giá 1,000,000 VND: Phiếu mua hàng Scan&Go trị giá 1,000,000 

VND 

- Giá trị phiếu mua hàng Scan&Go trong 01 tháng tương đương 04 Voucher Scan & Go trị giá 

250,000 VND.Phiếu mua hàng sẽ được gửi tặng vào mục “Voucher của tôi” trên ứng dụng VinID. 

- Hình thức quay số: Quay số trúng thưởng trên Fanpage VinID 

+ Đợt 1: 17/12/2019 

+ Đợt 2: 17/01/2010 

- Chương trình áp dụng cho giao dịch thanh toán đơn hàng sử dụng tính năng Scan & Go trực tiếp 

trên App VINID bằng thẻ Mastercard và trực tiếp qua POS tại quầy thanh toán sử dụng thẻ  

Mastercard 

-  Số cơ hội tham gia quay số của mỗi Khách hàng là không giới hạn. 

● Một số quy định khác: 

- Giá trị giao dịch thành công chỉ bao gồm giá trị tiền hàng, không bao gồm phí vận chuyển hay 

các phí khác.  

- Với các đơn hàng vận chuyển, thời điểm đơn hàng thành công là thời điểm hệ thống ghi nhận đơn 

đã giao hàng thành công. 

- Thời gian hoàn điểm 25 ngày làm việc kể từ ngày mua hàng thành công 

- VinID có toàn quyền quyết định và xem xét Khách Hàng hợp lệ. 

- Nhân viên VinID không được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng. 



- Trường hợp có khiếu nại, tranh chấp xảy ra liên quan đến chương trình khuyến mại này, VinID có 

trách nhiệm trực tiếp giải quyết, nếu không thỏa thuận được, tranh chấp sẽ được xử lý theo quy 

định của pháp luật Việt Nam hiện hành. 

- Khách hàng trúng thưởng phải chịu thuế thu nhập không thường xuyên (nếu có) theo quy định của 

pháp luật Việt Nam hiện hành. 

- VinID được phép sử dụng thông tin và hình ảnh của người thắng giải cho mục đích truyền thông 

và thương mại 

- Công ty VinID sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc khách hàng không nhận được thông báo do 

thay đổi địa chỉ hoặc thay đổi số điện thoại, địa chỉ thư điện tử (email) mà chưa thông báo cho 

VinID 

- Từ 00h00’ ngày đầu tiên áp dụng Chương trình quay số trúng thưởng đến thời điểm 23h59’ ngày 

kết thúc Chương trình quay số trúng thưởng, tài khoản VinID của Khách hàng phải đang ở trạng 

thái kích hoạt. 

- Khách hàng trúng thưởng phải chịu toàn bộ chi phí đi lại, ăn ở và chi phí khác (nếu có) cho việc 

nhận thưởng của mình. 

- Mỗi khách hàng chỉ được nhận duy nhất 01 phần quà trong cả chương trình 

- Khách hàng không được lựa chọn màu sắc quà tặng.  

- Trường hợp giải thưởng sẵn sàng tại thời điểm Khách hàng nhận giải, VinID sẽ thông báo cho 

Khách hàng thời gian sớm nhất có thể nhận thưởng.  

- Nếu Khách hàng không nhận giải thưởng và muốn đổi thành điểm, chấp nhận đổi điểm tương ứng 

giá trị giải thưởng cho Khách hàng.  

- Khách hàng có quyền khiếu nại trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình do VinID 

công bố trên website. 

- Mỗi khách hàng được hoàn tối đa 1 giao dịch/ ngày.  

 

 

 

 

 


