
 

 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

“NHẬN LỘC ĐẦU XUÂN VỚI VIB” 

1. Tên Chương trình:  “NHẬN LỘC ĐẦU XUÂN VỚI VIB” 

2. Địa bàn: Toàn quốc 

3. Hình thức: Hoàn tiền khi sử dụng Thẻ tín dụng VIB 

4. Thời gian: Từ ngày 22/01/2019 đến ngày 31/03/2019 

5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Tất cả sản phẩm Thẻ tín dụng của VIB (Travel Élite, Cash Back, 

Happy Drive, Rewards Unlimited và Financial Free) 

6. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Hoàn tiền dưới hình thức ghi có vào tài khoản liên kết với 

Thẻ tín dụng của Khách hàng tại VIB 

7. Đối tượng: Chương trình áp dụng cho Khách hàng là Chủ thẻ Chính và Chủ thẻ Phụ của Thẻ tín dụng 

được phát hành bởi Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB). Giao dịch thực hiện bởi Chủ thẻ Phụ sẽ 

được áp dụng như giao dịch của Chủ thẻ Chính. 

8. Nội dung chi tiết và thể lệ Chương trình khuyến mại: 

a. Ưu đãi: Hoàn tiền 9.19% cho các giao dịch mua sắm hoặc thanh toán thực hiện bằng Thẻ tín dụng 

VIB trong thời gian khuyến mại. Giao dịch hợp lệ để xét nhận giải thưởng là các giao dịch thành 

công (giao dịch không bị hoàn hoặc không bị hủy) được thực hiện bởi Thẻ tín dụng phát hành bởi 

VIB và thỏa mãn các điều kiện được quy định tại Mục c. Quy định về giao dịch hợp lệ dưới đây.  

Chương trình bao gồm 3 (bằng chữ: ba) đợt giao dịch. Số tiền hoàn trên mỗi tài khoản không vượt 

quá 919,000 đồng (bằng chữ: Chín trăm mười chín nghìn đồng) cho mỗi đợt giao dịch và thời gian 

hoàn cụ thể như sau: 

Đợt Thời gian giao dịch Thời gian hoàn tiền chậm nhất 

1 22/01 – 31/01/2019 28/02/2019 

2 01/02 – 28/02/2019 31/03/2019 

3 01/03 – 31/03/2019 30/04/2019 

Tổng ngân sách khuyến mại: 4.300.000.000 đồng (bằng chữ: Bốn tỉ ba trăm triệu đồng) 

b. Cách thức tham gia: Để tham gia vào Chương trình, Chủ thẻ Chính gửi tin nhắn bằng số điện 

thoại đã đăng kí theo cú pháp “VIB CC” đến số 6089 (phí 1.000đ) bất cứ thời điểm nào trong suốt 

thời gian Chương trình diễn ra. 

i. Chủ thẻ gửi tin nhắn đăng ký trong đợt 1 được xem là đăng ký tham gia Chương trình cả 3 

(ba) đợt. 

ii. Chủ thẻ gửi tin nhắn đăng ký trong đợt 2 được xem là chỉ đăng ký tham gia Chương trình 

đợt 2 và đợt 3. 

iii. Chủ thẻ gửi tin nhắn đăng ký trong đợt 3 được xem là chỉ đăng ký tham gia Chương trình 

đợt 3. 

Chỉ có tin nhắn gửi bằng số điện thoại của Chủ thẻ Chính và số điện thoại này đã được đăng ký 

trong hệ thống Khách hàng thẻ của VIB mới được xem là đăng ký hợp lệ. 



c. Quy định về giao dịch hợp lệ: Giao dịch hợp lệ để xét nhận giải thưởng là các giao dịch thành 

công (giao dịch không bị hoàn hoặc không bị hủy) được thực hiện bởi Thẻ tín dụng phát hành bởi 

VIB và thỏa mãn các điều kiện sau: 

i. Thời gian giao dịch và bút toán hợp lệ: 

Đợt Ngày giao dịch hợp lệ Ngày bút toán hợp lệ 

1 22/01 – 31/01/2019 22/01 – 07/02/2019 

2 01/02 – 28/02/2019 01/02 – 07/03/2019 

3 01/03 – 31/03/2019 01/03 – 07/04/2019 

ii. Thanh toán tại máy cà thẻ hoặc trực tuyến, không giới hạn địa điểm thanh toán trong 

hoặc ngoài nước 

iii. Giá trị mỗi giao dịch không thấp hơn 1.000.000 đồng (bằng chữ: Một triệu đồng) 

iv. Có Mã hạng mục hàng hóa dịch vụ (MCC) theo Quy định của Tổ chức Thẻ Quốc tế nằm 

trong danh sách bên dưới. 

9. Các quy định khác 

- Việc hoàn tiền theo Chương trình được ưu tiên theo thời gian thực hiện của các giao dịch hợp lệ 

cho đến lúc Tổng ngân sách của Chương trình được sử dụng hết. 

- Trường hợp Khách hàng thay đổi hạng thẻ, thay thế thẻ, phát hành lại thẻ, gia hạn thẻ và thẻ mới 

có cùng số tài khoản với thẻ cũ, các giao dịch từ thẻ cũ sẽ được tính vào chi tiêu của thẻ mới.  

- Giao  dịch  hợp  lệ  sẽ  được  tính  dựa  vào  ngày  giao  dịch  được  cấp  phép  và  ghi  nhận  trên  hệ 

thống thẻ VIB trong thời hạn Chương trình. Những giao dịch đã được thực hiện nhưng quyết toán trễ 

hơn ngày nêu trên sẽ được xem là giao dịch không hợp lệ dù Chủ thẻ đã nhận được tin nhắn SMS thông 

báo giao dịch thực hiện thành công từ VIB.  

- VIB bị ràng buộc bởi việc thiết lập Mã hạng mục hàng hóa dịch vụ (MCC) của ngân hàng chấp nhận  

thẻ  và  theo  quy  định  của  VISA/MasterCard/Các  tổ  chức  xác  định  danh  mục  giao  dịch khác.  

Trong trường hợp giao dịch của Khách hàng không được hoàn tiền theo Quy định của Chương trình do 

Đơn vị chấp nhận thẻ cài đặt mã MCC không tương ứng với hàng hóa dịch vụ giao dịch, Quý khách vui 

lòng cung cấp chứng từ/ hóa đơn mua hàng để VIB kiểm tra và điều chỉnh. Chủ thẻ có thể liên hệ 

Hotline 1800 8195 để kiểm tra mã hạng mục của một giao dịch bất kỳ đã chi tiêu.  

-  Giao dịch thực hiện bởi Chủ thẻ Phụ sẽ được tính vào Chủ thẻ Chính.  

- Chương trình khuyến mại sẽ không còn giá trị nếu Chủ thẻ tín dụng VIB trở thành nợ xấu, gian lận, 

vượt quá hạn mức, bị hủy hoặc bị bắt buộc hủy trong thời gian các Chương trình diễn ra và vào các 

thời điểm tặng thưởng hoặc việc đăng ký tin nhắn không hợp lệ hoặc có yếu tố gian lận.  

- Nếu có bất kỳ khiếu nại, Chủ thẻ phải thông báo cho VIB để tiến hành giải quyết không trễ hơn 

ngày 31/05/2018. Sau thời hạn này, VIB sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nào.  

- VIB có quyền sử dụng tên và hình ảnh của Khách hàng nhằm mục đích quảng cáo và thông báo 

rộng rãi với công chúng mà không phải chi trả bất kỳ chi phí nào.  

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến Chương trình khuyến mại này, VIB  sẽ  trực  

tiếp  giải  quyết,  nếu  không  thỏa  thuận  được, tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp 

luật. 

 



MÃ HẠNG MỤC HÀNG HÓA DỊCH VỤ (MCC)  
ÁP DỤNG CHO CHƯƠNG TRÌNH 

MCC Tên hạng mục hàng hóa (EN) Tên hạng mục hàng hóa (VIE) 

5311 Department Stores 
Cửa hàng bách hóa tổng hợp/trung tâm thương 
mại 

5309 Duty Free Stores Cửa hàng miễn thuế 

5310 Discount Store Cửa hàng bách hóa tổng hợp giảm giá 

5331 Variety Stores 
Cửa hàng bách hóa tổng hợp (quy mô nhỏ hơn 
các cửa hàng thuộc nhóm MCC 5310) 

5399 Miscellaneous General Merchandise Hàng hóa tổng hợp khác 

5999 Miscellaneous & Specialty Retail Stores 
Sản phẩm chuyên dụng không được phân loại 
với MCC khác 

5611 Men's & Boys' Clothing and Accessory Stores Cửa hàng quần áo và phụ kiện của nam 

5621 Women's Ready-to-Wear Stores Cửa hàng quần áo may sẵn dành cho nữ 

5631 Women's Accessory and Specialty Stores 
Cửa hàng phụ kiện và các sản phẩm đặc biệt cho 
nữ 

5641 Children's and Infants' Wear Stores Cửa hàng quần áo trẻ em và trẻ sơ sinh 

5651 Family Clothing Stores Cửa hàng quần áo cho gia đình 

5661 Shoe Stores Cửa hàng giày dép 

5691 Men's and Women's Clothing Stores Cửa hàng quần áo nam và nữ 

5699 Miscellaneous Apparel and Accessory Stores Cửa hàng quần áo và các phụ kiện 

5948 Luggage and Leather Goods Stores Cửa hàng hành lý và đồ da 

5655 Sports and Riding Apparel Stores 
Cửa hàng quần áo thể thao/Trang phục cưỡi 
ngựa 

5941 Sporting Goods Stores 
Cửa hàng bán/cho thuê trang phục/dụng cụ thể 
thao 

5733 
Music Stores-Musical Instruments, Pianos, and 
Sheet Music 

Cửa hàng âm nhạc (nhạc cụ, piano, bản nhạc...) 

5942 Book Stores Cửa hàng sách 

5943 Stationery, Office and School Supply Stores Cửa hàng văn phòng phẩm, đồ dùng dạy học 

5111 
Stationery, Office Supplies, and Printing and 
Writing Paper 

Văn phòng phẩm, đồ dùng văn phòng, in ấn và 
giấy viết 

5944 Jewelry, Watch, Clock, and Silverware Stores Cửa hàng trang sức, đồng hồ và đồ bạc 

5945 Hobby, Toy and Game Stores Cửa hàng đồ chơi 

5946 Camera and Photographic Supply Stores Cửa hàng cung cấp thiết bị chụp ảnh, quay phim 

5950 Glassware and Crystal Stores Cửa hàng thủy tinh và pha lê 

5977 Cosmetic Stores Cửa hàng mỹ phẩm 

5947 Gift, Card, Novelty, and Souvenir Stores Cửa hàng quà tặng, thẻ quà, đồ lưu niệm 

5681 Furriers & Fur Shops 
Cửa hàng bán các sản phẩm liên quan đến lông 
thú 

5949 
Sewing, Needlework, Fabric, and Piece Good 
Stores 

Cửa hàng cung cấp dụng cụ may mặc, vải vóc 

5697 Tailors, Seamstresses, Mending, Alterations Cửa hàng may đo và các dịch vụ liên quan 

5992 Florists Cửa hàng hoa 

5993 Cigar Stores & Stands 
Cửa hàng bán thuốc lá và các sản phẩm liên 
quan 

5994 News Dealers & Newsstands Báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ 

5995 Pet Shops, Pet Food, and Supplies Cửa hàng thức ăn và đồ dùng cho thú cưng 

5698 Wig & Toupee Shops Cửa hàng tóc giả 

5735 Record Stores Cửa hàng băng đĩa 

5931 Used Merchandise and Secondhand Stores Cửa hàng bán hàng hóa đã qua sử dụng, đồ cũ 

5932 Antique Shop Cửa hàng đồ cổ 



5933 Pawn Shop Cửa hàng cầm đồ 

5937 Antique Reproduction Stores Các dịch vụ phục hồi hoặc tái sản xuất đồ cổ 

5940 Bicycle Shop-Sales and Services Cửa hàng bán xe đạp và các dịch vụ liên quan 

5996 Swimming Pools--Sales, Supplies, and Services 
Cung cấp bể bơi, bồn tắm và các dịch vụ lắp đặt 
hoặc sữa chữa 

5997 Electric Razor Stores Sales & Services 
Cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ sữa chữa dao 
cạo điện 

5998 Tent and Awning Stores 
Cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ sữa chữa 
lều/mái hiên 

7251 
Shoe Repair Shops, Shoe Shine Parlors, and Hat 
Cleaning Shops 

Cửa hàng mũ, giày dép và các dịch vụ liên quan 

7278 Buying and Shopping Services and Clubs 
Cửa hàng cung cấp dịch vụ mua sắm cho cá 
nhân và doanh nghiệp 

7296 
Clothing Rental - Costumes, Uniforms and 
Formal Wear 

Cửa hàng cho thuê quần áp, trang phục, đồng 
phục 

7631 Watch, Clock, and Jewelry Repair Shops Cửa hàng sữa chữa đồng hồ, trang sức 

5094 
Precious Stones, Metals, Watches and Jewelry 
(Business to Business MCC) 

Đá quý, Kim loại quý, Đồng hồ và Trang sức 
(MCC áp dụng cho giao dịch giữa doanh 
nghiệp/mua bán sĩ/phân phối) 

5099 
Durable Goods Not Elsewhere Classified 
(Business to Business MCC) 

Hàng hóa tiêu dùng không được phân loại ở 
nhóm khác (MCC áp dụng cho giao dịch giữa 
doanh nghiệp/mua bán sĩ/phân phối) 

5131 
Piece Goods, Notions and Other Dry Goods 
(Business to Business MCC) 

Tạp hóa và các loại hàng khô (MCC áp dụng cho 
giao dịch giữa doanh nghiệp/mua bán sĩ/phân 
phối) 

5137 
Men's, Women's and Children's Uniforms 
(Business to Business MCC) 

Đồng phục nam, nữ, trẻ em (MCC áp dụng cho 
giao dịch giữa doanh nghiệp/mua bán sĩ/phân 
phối) 

5139 
Commercial Footwear (Business to Business 
MCC) 

Giày dép (MCC áp dụng cho giao dịch giữa 
doanh nghiệp/mua bán sĩ/phân phối) 

5192 
Books, Periodicals and Newspapers (Business 
to Business MCC) 

Sách, báo chí, văn hóa phẩm (MCC áp dụng cho 
giao dịch giữa doanh nghiệp/mua bán sĩ/phân 
phối) 

5193 
Florist Suppliers, Nursery Stock & Flowers 
(Business to Business MCC) 

Cung cấp dịch vụ liên quan đến hoa/vườn ưm 
(MCC áp dụng cho giao dịch giữa doanh 
nghiệp/mua bán sĩ/phân phối) 

5300 
Wholesale Club with or without membership 
fee 

Mua bán sĩ với nhà cung ứng tại kho hàng, có 
thể yêu cầu hoặc không yêu cầu tham gia thành 
viên 

5935 Wrecking and Salvage Yards Các dịch vụ liên quan đến phá hủy và trục vớt 

 

 


