THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI
CHI TIÊU LIỀN TAY – HOÀN NGAY TIỀN MẶT
1.

Tên chương trình: “Chi tiêu liền tay – Hoàn ngay tiền mặt”

2.

Thời gian chương trình: Từ 01/06/2019 đến hết ngày 30/09/2019 (bao gồm cả ngày
nghỉ, ngày lễ)

3.

Sản phẩm áp dụng: Thẻ tín dụng quốc tế PG Bank Visa (thẻ Visa).

4.

Đối tượng ưu đãi: Khách hàng phát hành mới hoặc gia hạn thẻ Visa trong thời gian
quy định của chương trình.

5.

Phạm vi chương trình: Trên toàn hệ thống PG Bank.

6.

Hình thức ưu đãi: Hoàn tiền vào tài khoản thanh toán thẻ Visa của khách hàng khi
phát sinh giao dịch hợp lệ có ngày hạch toán giao dịch đến hết ngày 30/09/2019.

7.

Ngân sách dự kiến: 348,000,000 VND

8.

Nội dung chi tiết
STT

1

2

Nội dung ưu đãi
Đối với khách hàng gia hạn thẻ: Khách hàng có mức chi
tiêu trước thời hạn gia hạn thẻ từ trên 30 triệu/năm và sau
thời điểm gia hạn thẻ có mức chi tiêu tối thiểu 5 triệu trong
thời gian quy định của chương trình.
- Khách hàng phát hành thẻ mới trong thời gian diễn ra
chương trình ưu đãi
- Khách hàng gia hạn thẻ có mức chi tiêu nhỏ hơn 30 triệu
đồng/năm trước thời điểm gia hạn
Các khách hàng nói trên có mức chi tiêu tối thiểu 5 triệu
đồng trong thời gian quy định của chương trình.

Giá trị hoàn
tiền đối đa/KH
(VNĐ)

500,000

300,000

Trong đó:
-

Thẻ Visa được sử dụng để thanh toán hàng hóa, dịch vụ tại các điểm chấp nhận thẻ hoặc
thông qua các phương tiện điện tử. Không áp dụng đối với các giao dịch rút tiền mặt tại
ATM hoặc điểm ứng tiền mặt.

-

Chương trình áp dụng cho cả thẻ chính và thẻ phụ. Tiền hoàn được chi trả cho Chủ thẻ
chính. Tất cả các giao dịch của Chủ thẻ phụ được tính cho Chủ thẻ chính để được hưởng
chương trình. PG Bank không thực hiện chi trả nếu thẻ tín dụng của khách hàng đã
đóng/khóa tại thời điểm hoàn tiền.

-

Giao dịch hợp lệ: là các giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ tại các điểm chấp nhận
thẻ hoặc thông qua các phương tiện điện tử ở trong nước và nước ngoài được thực hiện
trong thời gian chương trình và có ngày hạch toán giao dịch hết ngày 30/09/2019, không
áp dụng đối với các giao dịch rút tiền mặt, các khoản lãi suất, phí, phạt.

-

Ngày hạch toán giao dịch là ngày giao dịch được ghi nhận trên hệ thống PG Bank.
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9.

Qui định khác

-

Thời gian hoàn tiền: Ngay sau kỳ sao kê tiếp theo kể từ kỳ sao kê khách hàng đạt điều
kiện hoàn tiền của chương trình.Việc hoàn tiền cho khách hàng có thể muộn hơn 01 kỳ
sao kê so với quy định trong trường hợp phát sinh tra soát dẫn đến việc xác nhận thông
tin giao dịch kéo dài hơn so với dự kiến.

-

Khách hàng có thể thực hiện khiếu nại về chương trình trong vòng tối đa 20 ngày kể từ
khi PG Bank thông báo kết quả. Hết thời hạn trên, PG Bank không chịu trách nhiệm xử
lý các khiếu nại của khách hàng.

-

Khách hàng chỉ được tham gia một chương trình ưu đãi nếu trong cùng thời gian diễn ra
nhiều chương trình ưu đãi dành cho thẻ Visa.

-

Với những khách hàng không đủ điều kiện nhận thưởng, khách hàng bị nghi ngờ gian
lận và cố tình hoặc kết cấu với bên thứ ba trục lợi từ chương trình khuyến mãi nêu trên,
PG Bank có toàn quyền từ chối trao thưởng và được miễn trừ các trách nhiệm liên quan.

-

PG Bank được quyền chấm dứt chương trình sớm vào bất kỳ thời điểm nào sử dụng hết
ngân sách chương trình và thông báo rộng rãi trên website PG Bank tại
www.pbank.com.vn. PG Bank được quyền miễn trách nhiệm hoàn tiền cho các giao
dịch của khách hàng nếu các giao dịch đó phát sinh sau thời điểm thông báo.

-

PG Bank có toàn quyền sử dụng hình ảnh và thông tin người trúng thưởng cho mục đích
truyền thông và quảng cáo thương mại mà PG Bank không cần xin phép hoặc trả thêm
bất kỳ khoản chi phí nào cho khách hàng.

-

Mọi thắc mắc liên quan đến CTƯĐ vui lòng liên hệ:
Phòng Dịch vụ khách hàng – Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex
Điện thoại 1900 555 574/024.62.555.999

10.

Trách nhiệm thông báo

-

Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex có trách nhiệm thông báo đầy đủ chi tiết nội
dung của thể lệ Chương trình ưu đãi trên ít nhất một phương tiện thông tin đại chúng và
điểm giao dịch của PG Bank trên toàn quốc.

-

Thể lệ mới nhất và đầy đủ nhất là thể lệ được đăng tải trên website của PG Bank tại
www.pgbank.com,vn. Thông tin được cung cấp trên các phương tiện truyền thông khác
của chương trình như tờ rơi, poster, thông cáo báo chí, phát thanh quảng cáo…là nội
dung vắn tắt và có thể chưa cập nhật kịp thời những thay đổi trong thời gian diễn ra
chương trình.

-

PG Bank có quyền thay đổi và điều chỉnh thể lệ của chương trình mà không nhất thiết
thay đổi hay chỉnh sửa toàn bộ các nội dung truyền thông đã triển khai.
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