
1 Trung tâm thẻ 

 

 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI THANH TOÁN THẺ BIDV VISA INFINITE 

1. Tên chương trình: Ưu đãi thanh toán thẻ BIDV VISA INFINITE 

2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Chi nhánh/Phòng Giao dịch BIDV trên toàn 

quốc 

3. Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền 

4. Thời gian: Triển khai từ 01/06/2019 đến 30/09/2019 chia làm 4 đợt: 

Đợt 1: Giao dịch từ 01/06/2019 đến 30/06/2019, ghi nhận trước 15/07/2019 

Đợt 2: Giao dịch từ 01/07/2019 đến 31/07/2019, ghi nhận trước 15/08/2019 

Đợt 3: Giao dịch từ 01/08/2019 đến 31/08/2019, ghi nhận trước 15/09/2019 

Đợt 4: Giao dịch từ 01/09/2019 đến 30/09/2019, ghi nhận trước 15/10/2019 

5. Đối tượng khuyến mại: Chủ thẻ tín dụng quốc tế BIDV Visa Infinite có doanh 

số chi tiêu nước ngoài. 

6. Cơ cấu giải thưởng:  

 Trong mỗi đợt, Chủ thẻ tín dụng quốc tế BIDV Visa Infinite có doanh số chi tiêu 

nước ngoài đạt được các mốc cố định tối thiểu như dưới đây sẽ được tặng gói 

package ưu đãi cụ thể như sau: 

 
STT Doanh số nước 

ngoài (triệu 

đồng) 

Gói ưu đãi Số lượng 

/ đợt 

Tổng số 

lượng 

1 300 2 đêm nghỉ dưỡng tại khách sạn & 2 

bữa ăn tối Fine dining cho 2 người 

2 8 

2 150 1 đêm nghỉ dưỡng tại khách sạn & 2 

bữa ăn tối Fine dining cho 2 người 

3 12 

3 50 2 bữa ăn tối Fine dining cho 2 người 8 32 

7. Nội dung chi tiết: 

a. Nội dung: 

 Các khách sạn được áp dụng trong chương trình bao gồm: 

TÊN  

KHÁCH SẠN/RESORT ĐỊA CHỈ 

Ana Mandara Huế Resort  

Deluxe – Phòng dành cho 2 khách 

Thị trấn Thuận An, Hải Tiến, Phú Vang, 

Thừa Thiên Huế, Việt Nam 

The Cliff Mũi Né Resort  

Azul Sea View – Phòng dành cho 2 khách 

Khu phố 5, Phường Phú Hài,, Mũi Né, Phan 

Thiết, Việt Nam 

Terra Cotta Đà Lạt Resort  

Villa Luxury  Phòng dành cho 2 khách 

Phân khu chức năng 7.9, KDL Hồ Tuyền 

Lâm, Lâm Đồng, Việt Nam 

Legacy Yên Tử Mgallery by Sofitel 

Deluxe Room - Phòng dành cho 2 khách Thượng Yên Công, Uông Bí, Quảng Ninh 
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Emeralda Ninh Bình Resort  

Superior Room - Phòng dành cho 2 khách 

Khu Bảo Tồn Vân Long,, Xã Gia Vân, 

Huyện Gia Viễn, Ninh Bình, Việt Nam 

The Costa Nha Trang Resort  

Studio Ocean View - Phòng dành cho 2 

khách 

32-34 Trần Phú, Lộc Thọ, Tp. Nha Trang, 

Khánh Hòa, Việt Nam 

 Các nhà hàng áp dụng trong chương trình bao gồm: 

TÊN NHÀ HÀNG ĐỊA CHỈ 

HOA TÚC 

74/7 Hai Bà Trưng, P. Bến Nghé, Quận 1, 

HCM, Việt Nam 

OAK WINE BOUTIQUE 

Tầng 2, Số 6 Tràng Thi, Trần Hưng Đạo, 

Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Để sử dụng dịch vụ, chủ thẻ đặt chỗ trước như sau: Gọi trực tiếp thông qua 

đường dây Hotline 028.38240599 hoặc qua email: 

bidvinfinite@aspirelifestyles.com  

b. Một số quy định tính thưởng: 

- Thẻ quốc tế BIDV hợp lệ phải đáp ứng các điều kiện sau: 

 Là thẻ quốc tế được đề cập tại mục 7 

 Các khoản nợ thẻ của khách hàng là nợ đủ tiêu chuẩn  

- Giao dịch trực tiếp tại nước ngoài hợp lệ (*) : giao dịch quẹt thẻ trực tiếp để 

thanh toán hàng hóa, dịch vụ tại nước ngoài, không bao gồm: các giao dịch đang 

trong quá trình xử lý khiếu nại/tranh chấp, giao dịch hoàn tiền, giao dịch bị hủy 

bỏ, giao dịch thanh toán các khoản phí và lãi, giao dịch làm giảm hạn mức dư nợ 

vay của khách hàng, giao dịch do BIDV xác định có dấu hiệu gian lận, lợi dụng). 

- Giao dịch của thẻ phụ sẽ được tính riêng và phân biệt với chủ thẻ chính.   

c. Tổng kết và trao thưởng: 

- Qùa tặng sẽ được trao cho chủ thẻ chính chậm nhất trong vòng 1 tháng kể từ 

ngày khách hàng đủ điều kiện mở thẻ thành công. 

- Mỗi khách hàng chỉ được nhận duy nhất mỗi gói ưu đãi 1 lần trong toàn bộ thời 

gian triển khai chương trình. 

- Trong trường hợp số lượng khách hàng cùng đạt mức doanh số nước ngoài tối 

thiểu theo quy định lớn hơn số lượng giải của từng đợt, giải thưởng sẽ được ưu 

tiên cho khách hàng có doanh số nước ngoài lớn hơn (Nếu khách hàng có doanh 

số nước bằng nhau thì ưu tiên cho khách hàng đạt điều kiện chi tiêu sớm hơn),  

khách hàng còn lại sẽ được xét trả thưởng tại mức thấp hơn.  

d. Quy định khác: 

- BIDV bảo lưu quyền thu hồi giải thưởng mà khách hàng đã nhận và khấu trừ giá 

trị giải thưởng này trên bất kỳ tài khoản nào mà khách hàng đó mở tại BIDV nếu 

khách hàng đóng thẻ trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc CTKM 

- Việc trao thưởng cho khách hàng có thể muộn hơn so với quy định trong trường 

hợp BIDV tra soát, xác thực thông tin chủ thẻ kéo dài hơn so với thời gian dự 

kiến.    

- BIDV có thể liên lạc với Khách hàng qua số điện thoại/email đã đăng ký với 

BIDV để xác minh một số thông tin và yêu cầu bổ sung giấy tờ nếu cần thiết 
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- Khách hàng có thể thực hiện khiếu nại về CTKM trong vòng tối đa 10 ngày kể 

từ ngày BIDV thông báo kết quả CTKM trên website http://bidv.com.vn. Hết 

thời hạn trên, BIDV không chịu trách nhiệm xử lý các khiếu nại của khách hàng  

- BIDV được miễn trách đối với các trường hợp bất khả kháng xảy ra trong thời 

gian diễn ra chương trình làm cho các giao dịch của chủ thẻ bị sai lệch, không 

thực hiện được hoặc không truyền về hệ thống ngân hàng.  

- BIDV không có bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến các khoản thuế phát sinh 

từ việc Khách hàng nhận tiền thưởng khuyến mại. Bất kỳ khoản thuế nào hoặc 

việc chi trả khoản thuế cho cơ quan thuế do việc nhận tiền thưởng khuyến mại sẽ 

là trách nhiệm của Khách hàng. 

- BIDV có toàn quyền từ chối trao thưởng cho bất kỳ Khách hàng nào mà BIDV 

cho là cung cấp thông tin không hợp lệ, không rõ ràng, không đầy đủ hoặc vi 

phạm bất kỳ điều khoản nào trong Thể lệ này.  

- BIDV có quyền quyết định thay đổi điều khoản và điều kiện nào hoặc hủy bỏ 

chương trình vào bất kì thời gian nào mà không cần đưa ra lí do. Các thông báo 

sẽ được công bố rộng rãi, công khai trên website của BIDV. 

- Bằng việc tham gia Chương trình khuyến mại này, Khách hàng mặc định chấp 

thuận tất cả các điều khoản của Thể lệ chương trình khuyến mại. 

- Mọi thắc mắc có liên quan đến chương trình khuyến mại, khách hàng liên hệ các 

Chi nhánh của BIDV trên toàn quốc hoặc liên hệ Trung tâm chăm sóc khách 

hàng của BIDV, Hotline 1900 9247/024 22200588. 

 

http://bidv.com.vn/

