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 THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI  

“ƯU ĐÃI MÊ LY – ĐỔI THẺ MIỄN PHÍ” 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 299/2021/QĐ-TGĐ ngày 12/11/2021  

của Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex) 

1. Tên chương trình: “Ưu đãi mê ly – Đổi thẻ miễn phí” (Sau đây gọi là Chương trình). 

2. Phạm vi áp dụng: Hệ thống PG Bank trên toàn quốc. 

3. Sản phẩm áp dụng:  

- Đối với thẻ phát hành mới:  

 Thẻ F-card. 

 Thẻ Ghi nợ nội địa (thẻ Ghi nợ thông thường và thẻ Trả lương). 

- Đối với thẻ chuyển đổi: 

 Thẻ F-card. 

 Thẻ 1 tính năng ghi nợ (thẻ Ghi nợ thông thường và thẻ Trả lương) và tính năng 

ghi nợ của thẻ 2 tính năng. 

4. Đối tượng áp dụng: 

- Khách hàng phát hành thẻ mới. 

- Khách hàng chuyển đổi thẻ1. 

5. Thời gian triển khai: Từ ngày 15/11/2021 đến hết ngày 31/12/2021 hoặc đến khi hết ngân 

sách triển khai, tùy thuộc vào điều kiện nào đến trước. 

6. Nội dung ưu đãi: Miễn phí phát hành thẻ cho Khách hàng phát hành mới hoặc chuyển đổi 

thẻ trong thời gian triển khai Chương trình. 

7. Ngân sách triển khai: 488.180.000 VND (Bằng chữ: Bốn trăm tám mươi tám triệu một trăm 

tám mươi nghìn đồng). 

8. Phân bổ chi phí: 

- Phân bổ chi phí liên quan đến phôi thẻ và vật tư thẻ phát hành mới/chuyển đổi cho Chi 

nhánh/Phòng Giao dịch phát hành mới/chuyển đổi thẻ. 

- Phân bổ chi phí thiết kế ấn phẩm đều cho 80 Chi nhánh/Phòng Giao dịch. 

- Phân bổ chi phí in ấn phẩm quảng cáo cho Chi nhánh/Phòng Giao dịch theo số lượng 

ấn phẩm sử dụng thực tế. 

9. Quy định khác: 

- Đối với thẻ Ghi nợ nội địa, thẻ 1 tính năng ghi nợ và tính năng ghi nợ của thẻ 2 tính 

năng: Khách hàng chưa có thẻ Ghi nợ nội địa VCCS được miễn phí phát hành mới hoặc 

chuyển đổi duy nhất 01 thẻ. 

- Đối với thẻ F-card:  

 Miễn phí phát hành thẻ mới. 

 Miễn phí chuyển đổi với tất cả các thẻ F-card đang hoạt động. 

- PG Bank không yêu cầu Khách hàng bàn giao lại phôi thẻ cũ. 

- PG Bank thực hiện đóng thẻ cũ sau 7 ngày làm việc kể từ thời điểm Khách hàng hoàn 

thiện hồ sơ chuyển đổi thẻ theo quy định của PG Bank. 

10. Mã Chương trình: BL421006 

                                                      
1 Chuyển đổi thẻ là việc PG Bank phát hành cho Khách hàng thẻ VCCS, thay thế thẻ Khách hàng đang sử dụng 

theo tỷ lệ 1:1. Áp dụng chuyển đổi cho các thẻ đã phát hành trước ngày 22/6/2021. 


