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 THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI  
“HẠ NHIỆT GIÁ XĂNG – NGẠI CHI KHÔNG ĐỔ” 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 393/2022/QĐ-TGĐ ngày 14/11/2022 
của Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex) 

1. Tên Chương trình: “Hạ nhiệt giá xăng – Ngại chi không đổ”” (Sau đây gọi là "Chương 
trình”). 

2. Phạm vi áp dụng: Trên toàn hệ thống PG Bank. 
3. Đối tượng áp dụng: Tất cả Khách hàng sử dụng thẻ F-card để thanh toán tiền mua hàng hóa 

qua POS/mPOS. 
4. Thời gian triển khai: Từ ngày 15/11/2022 đến hết ngày 15/12/2022 hoặc đến khi hết ngân 

sách triển khai quy định tại Mục 6 Thể lệ này, tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. 
5. Nội dung ưu đãi:  

- Trong thời gian triển khai quy định tại Mục 4 Thể lệ này, Khách hàng nhận ưu đãi cụ 
thể như sau: 
+ Giá trị ưu đãi: Hoàn tiền tương đương 20% giá trị giao dịch, tối đa 20.000 VND/thẻ 

khi Khách hàng sử dụng thẻ F-card thanh toán thành công tiền mua hàng hóa tại 
POS/mPOS. 

+ Mỗi thẻ được hoàn tiền tối đa 01 lần trong thời gian triển khai chương trình (áp 
dụng với giao dịch hợp lệ thành công đầu tiên được ghi nhận trên hệ thống của PG 
Bank). 

- Khách hàng được hoàn tiền vào tài khoản thanh toán gắn với thẻ F-card của Khách 
hàng đã sử dụng để thanh toán tiền mua hàng hóa tại POS/mPOS trong vòng 15 ngày 
làm việc kể từ ngày kết thúc Chương trình quy định tại Mục 4 Thể lệ này. 

6. Ngân sách triển khai của Chương trình (tổng giá trị ưu đãi): 245.000.000 VND (Bằng chữ: 
Hai trăm bốn mươi lăm triệu đồng chẵn./.). 

7. Quy định khác:  
- Khách hàng tham gia Chương trình này có thể tham gia đồng thời các Chương trình 

khuyến mại/ưu đãi khác của PG Bank ban hành trong từng thời kỳ.Trong trường hợp 
số lượng Khách hàng đủ điều kiện nhận ưu đãi vượt quá ngân sách của Chương trình, 
PG Bank sẽ căn cứ vào thời gian giao dịch thành công của Khách hàng ghi nhận trên 
hệ thống của PG Bank để thực hiện hoàn tiền. Thứ tự hoàn tiền: thẻ của Khách hàng 
có thời gian giao dịch thành công trước thì được nhận ưu đãi trước, cho đến khi hết 
ngân sách của Chương trình. 

- Các nội dung khác không được quy định tại Chương trình này được thực hiện theo quy 
định pháp luật và quy định khác có liên quan của PG Bank ban hành trong từng thời 
kỳ.  
 

 


