
 

 

 

Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI 8/3 

Tuần lễ yêu thương, thay lời muốn nói 

1. Phạm vi: Toàn quốc. 

2. Thời gian khuyến mại: 06/03/2023 - 12/03/2023 

3. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại: Thẻ tín dụng PVcomBank Mastercard Phong cách 

sống (PVcomBank Mastercard Lifestyle) hiện hành. 

4. Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: Điểm thưởng PVOne (Điểm thưởng chương 

trình khách hàng thân thiết của PVcomBank). 

5. Hình thức khuyến mại: Tặng thưởng. 

6. Khách hàng được hưởng chương trình khuyến mại (Đối tượng được hưởng khuyến 

mại): Khách hàng nữ là chủ thẻ chính sử dụng sản phẩm thẻ tín dụng PVcomBank 

Mastercard Lifestyle, thực hiện chi tiêu và thỏa mãn các điều kiều kiện, thể lệ chương 

trình. 

7. Cơ cấu giải thưởng: 

Điều kiện Đơn giá 

(Điểm PVOne) 

Số lượng Thành tiền 

(VND) 

300 Khách hàng nữ thanh toán qua 

thẻ tín dụng PVcomBank Mastercard 

Lifestyle với tổng giá trị cao nhất 

trong tuần lễ diễn ra chương trình (tối 

thiểu từ 2.000.000 đồng trở lên). 

300,000 300 90,000,000 

TỔNG 90,000,000 

Tỷ lệ quy đổi: Mỗi 1,000 điểm PVOne = 1,000 VND 

8.  Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: 90,000,000 VND 

Bằng chữ: Chín mươi triệu đồng chẵn. 
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9. Nội dung thể lệ và quy định chi tiết: 

9.1 Nội dung ưu đãi: 

- Tặng 300,000 điểm PVOne cho 300 khách hàng nữ là chủ thẻ chính, có tổng giá trị 

thanh toán cao nhất qua thẻ tín dụng PVcomBank Mastercard Lifestyle trong thời gian 

diễn ra chương trình. 

- Tổng chi tiêu tính trên thẻ/các thẻ chính đang ở trạng thái Valid đạt từ 2.000.000 đồng 

trở lên. 

- Giao dịch hợp lệ là các giao dịch thanh toán trực tuyến hoặc trực tiếp tại các đơn vị chấp 

nhận thẻ được ghi nhận thành công trên hệ thống PVcomBank tính từ 00h00 ngày 

06/3/2023 đến hết 23h59 phút ngày 12/3/2023. 

 

9.2 Thời gian trao giải và hình thức thông báo/trao giải: 

- Thời gian xét thưởng và trao giải:  

Nội dung Ngày xét thưởng Ngày trao giải 

Từ 00h00 phút ngày 06/03/2023 đến 

hết 23h59 phút ngày 12/03/2023 
20/03/2023 

Chậm nhất 

31/03/2023 

- Hình thức thông báo trúng thưởng: 

PVcomBank sẽ thông báo danh sách khách hàng trúng thưởng qua một trong các kênh 

sau: Website PVcomBank/gửi Email thông báo/Push Notification/SMS trực tiếp cho 

Khách hàng có đăng ký email. 

- Hình thức trao giải: Cộng điểm PVOne vào tài khoản khách hàng thân thiết của khách 

hàng tại PVcomBank. 

  Khách hàng trúng thưởng dễ dàng đổi quà qua các cách sau: 

 Cách 1: Mục “Đổi quà” trên ứng dụng PV Mobile Banking. 

 Cách 2: Mục “Đổi quà” trên Internet Banking của PVcomBank. 

 Thời hạn: Điểm thưởng PVOne khách hàng nhận được từ chương trình có hiệu lực đến 

31/12/2024. 
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9.3 Quy định chung: 

- Thẻ hợp lệ: là thẻ PVcomBank Mastercard Lifestyle tại thời điểm xét giải, thẻ của khách 

hàng vẫn trong trạng thái hoạt động (trạng thái Valid), không bị khóa tạm thời/khóa vĩnh 

viễn hoặc khóa thẻ do chậm trả, chuyển nhóm nợ liên đới. 

- Chương trình chỉ áp dụng cho chủ thẻ chính và xét tổng chi tiêu của chủ thẻ chính, không 

áp dụng cho thẻ phụ. 

- Giao dịch hợp lệ: Là các giao dịch thỏa mãn điều kiện tại mục 9.1, không áp dụng với 

các giao dịch rút tiền mặt tại ATM/POS; giao dịch ghi có (hoàn tiền của các chương trình 

khuyến mại, giao dịch hoàn trả, thanh toán phí thường niên, thanh toán dư nợ thẻ tín 

dụng….); giao dịch thu phí thường niên, phí phát hành, thu lãi; giao dịch hủy/hoàn trả tự 

động do lỗi hệ thống, khách hàng hoặc bên thứ 3 hủy giao dịch. 

- Với các giao dịch khác VND, giá trị được ghi nhận quy đổi theo tỷ giá ghi nhận vào hệ 

thống PVcomBank. 

- Giao dịch không được xét thưởng: 

+ Các giao dịch bị hủy, có tranh chấp hoặc được hoàn lại sẽ bị loại trừ khỏi giao dịch 

chi tiêu được quyền tham gia nhận giải thưởng. 

+ Giao dịch được thanh toán không phát sinh từ việc mua bán hàng hóa và cung ứng 

dịch vụ (giao dịch khống tại Đơn vị chấp nhận thẻ…) 

+ Giao dịch thanh toán tại một số điểm chấp nhận thẻ (trực tuyến/trực tiếp) thuộc danh 

mục mà PVcomBank đánh giá rằng có dấu hiệu trục lợi, gian lận, chấp nhận thanh 

toán khống dựa trên những bất thường về tần suất, giá trị giao dịch chi tiêu. 

- Trong trường hợp PVcomBank nghi ngờ dấu hiệu trục lợi, sử dụng thẻ sai mục đích, mua 

bán khống… PVcomBank có quyền yêu cầu Chủ thẻ cung cấp hóa đơn, chứng từ liên 

quan đến giao dịch để chứng minh giao dịch của chủ thẻ là mua bán hàng hóa dịch vụ 

theo đúng quy định của Pháp luật và điều kiện chi thưởng của PVcomBank. Chủ thẻ bổ 

sung chứng từ/hóa đơn hợp lệ cho PVcomBank trong vòng 05 ngày làm việc tại địa điểm 

giao dịch của PVcomBank kể từ liền sau ngày PVcomBank thông báo. Trường hợp Chủ 

thẻ bổ sung chứng từ/hóa đơn sau thời gian yêu cầu, PVcomBank có quyền từ chối chi 

thưởng và/hoặc thu hồi lại điểm thưởng đã được PVcomBank tặng thưởng. 
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- Trong trường hợp tại thời điểm xác định khách hàng cuối cùng đủ điều kiện nhận thưởng, 

nếu có nhiều hơn 01 (một) khách hàng có tổng giá trị giao dịch thanh toán bằng nhau thì 

ưu tiên khách hàng đạt điều kiện chi tiêu sớm hơn.  

 

9.4 Quy định khác: 

- Khách hàng trúng giải sẽ chịu mọi chi phí liên quan đến việc nhận giải thưởng (bao gồm 

thuế thu nhập theo quy định hiện hành của Nhà nước …). 

- PVcomBank có quyền sử dụng toàn bộ hình ảnh, âm thanh liên quan đến Giải thưởng và 

người trúng thưởng vào các hoạt động PR, quảng cáo, làm thương hiệu mà không cần sự 

cho phép của khách hàng. 

- Trong trường hợp không liên lạc được với người trúng giải hoặc khách hàng trúng giải từ 

chối nhận giải hoặc trong thời điểm trúng giải không đủ tư cách pháp nhân theo Pháp luật 

hiện hành của nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, giải thưởng sẽ được chuyển 

cho khách hàng đạt điều kiện nhận thưởng liền tiếp. 

- PVcomBank được miễn trách nhiệm đối với các trường hợp bất khả kháng xảy ra trong 

thời gian diễn ra chương trình (như cháy nổ, lũ lụt, động đất…) ảnh hưởng đến việc tham 

dự giải thưởng. 

- PVcomBank có quyền thay đổi và điều chỉnh điều kiện và điều khoản của chương trình 

cho phù hợp với tình hình triển khai thực tế. 

- PVcomBank có quyền yêu cầu chủ thẻ (hoặc người được chủ thẻ ủy quyền) tạm ngừng 

hoặc không tiếp tục tham gia trao thưởng khi chủ thẻ (hoặc người được chủ thẻ ủy 

quyền) vi phạm bất kỳ các quy định nào trong thể lệ. 

- Mọi khiếu nại và tranh chấp phát sinh liên quan đến chương trình khuyến mãi này sẽ 

được hai bên thương lượng giải quyết. Trường hợp tranh chấp phát sinh không giải quyết 

được bằng thương lượng thì sự việc sẽ được đưa ra tòa án nhân dân TP Hà Nội để giải 

quyết và phán quyết của tòa án sẽ là phán quyết cuối cùng và có giá trị pháp lý cao nhất 

ràng buộc hai bên. 

- Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại, khách hàng liên hệ: 
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Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) 

Địa chỉ: 22 Ngô Quyền, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

Điện thoại: (024) 3942 6800.   

Hotline: KHUT: 1800 5555 92/KHTT: 1900 5555 92 

NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM 

 

 

 


