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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI  

ƯU ĐÃI NGÀY VÀNG NGẬP TRÀN QUÀ TẶNG  

1. Tên chương trình: “Ưu đãi ngày vàng, ngập tràn quà tặng” 

2. Phạm vi triển khai: Chi nhánh BIDV trên toàn quốc. 

3. Thời gian triển khai: từ ngày 15/06/2019 đến hết ngày 30/06/2019. Đối với địa bàn 

Hồ Chí Minh triển khai từ ngày 18/06/2019 đến hết ngày 03/07/2019. 

4. Đ i tư ng kh   n mại: là chủ thẻ chính thẻ tín dụng quốc tế BIDV, gồm: 

- Thẻ hạng bạch kim: BIDV MasterCard Platinum, BIDV Visa Platinum, BIDV 

Vietravel Platinum, BIDV Premier (tín dụng), thẻ BIDV Infinite 

- Thẻ hạng vàng và chuẩn: BIDV Precious, BIDV Flexi, BIDV Vietravel Standard, 

Visa Smile. 

(Không bao gồm thẻ tín dụng doanh nghiệp, thẻ Thu phí viên) 

5. Hình thức kh   n mại: tặng tiền (cash back) cho chủ thẻ tín dụng. 

6. Điề  kiện đư c hưởng kh   n mại: Chủ thẻ tín dụng quốc tế BIDV hạn mức tín 

dụng từ 100 triệu đồng trở lên, đáp ứng các điều kiện sau: 

- Dư nợ đến hết ngày 30/6/2019 đạt tối thiểu 90% hạn mức tín dụng thẻ; 

- Khách hàng không quá hạn thanh toán thẻ trong 02 kỳ sao kê gần nhất; 

- Doanh số giao dịch (thanh toán hàng hóa dịch vụ và rút tiền mặt) của thẻ trong 

khoảng thời gian từ 18/06/2019 đến hết ngày 03/07/2019 đạt tối thiểu 100 triệu 

đồng đối với các chi nhánh thuộc khu vực Hồ Chí Minh, các chi nhánh thuộc khu 

vực còn lại ghi nhận giao dịch trong khoảng thời gian từ 15/06/2019 đến hết ngày 

30/06/2019. 

7. Cơ ch  kh   n mại:  

- Tặng 01 triệu đồng/chủ thẻ chính thẻ tín dụng đáp ứng đủ các điều kiện hưởng 

khuyến mại. 

- Tổng số lượng giải thưởng: 150 giải. 

8. Trao thưởng: 

- Khách hàng xét nhận giải cần đảm bảo dư nợ và doanh số giao dịch tối thiểu với 

thứ tự xét nhận giải như sau: chủ thẻ có dư nợ cao hơn, sau đó đến doanh số giao 

dịch cao hơn và cuối cùng là thời gian thực hiện giao dịch cuối cùng sớm hơn. 

- Giải thưởng chỉ được trao cho các khách hàng thuộc nợ nhóm 1 - Nợ đủ tiêu chuẩn 

(Các khoản nợ trong hạn và các khoản nợ quá hạn dưới 10 ngày) và không phát 

sinh chậm trả trong kỳ sao kê từ tháng 04 đến tháng 06/2019. 

- Chủ thẻ quốc tế BIDV được tặng thưởng là chủ thẻ chính. 
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- Kết quả chương trình khuyến mại sẽ được công bố trên website của BIDV trước 

ngày 31/07/2019. 

- Thời gian trao thưởng đối với khách hàng nhận tặng tiền được thực hiện trước ngày 

31/08/2019. 

9. Q   định khác: 

- Dư nợ của chủ thẻ tại thời điểm 30/06/2019 được xác định trên cơ sở tổng giá trị 

(các) giao dịch gốc trên tài khoản thẻ tín dụng có ngày hạch toán giao dịch (*) vào 

hệ thống của BIDV đến hết ngày 30/06/2019. 

- Doanh số giao dịch ghi nhận như sau: 

+ Đối với các chi nhánh thuộc khu vực Hồ Chí Minh: doanh số giao dịch trong 

khoảng thời gian từ ngày 18/06/2019 đến hết ngày 03/07/2019 bao gồm toàn bộ 

giá trị (các) giao dịch gốc trên tài khoản thẻ tín dụng có ngày phát sinh giao dịch 

trong khoảng từ 18/06/2019 đến hết ngày 03/07/2019 và ngày hạch toán giao 

dịch (*) vào hệ thống của BIDV từ ngày 18/06/2019 đến hết ngày 10/07/2019. 

+ Đối với các chi nhánh thuộc khu vực còn lại: doanh số giao dịch trong khoảng 

thời gian từ ngày 15/06/2019 đến hết ngày 30/06/2019 bao gồm toàn bộ giá trị 

(các) giao dịch gốc trên tài khoản thẻ tín dụng có ngày phát sinh giao dịch trong 

khoảng từ 15/06/2019 đến hết ngày 30/06/2019 và ngày hạch toán giao dịch (*) 

vào hệ thống của BIDV từ ngày 15/06/2019 đến hết ngày 07/07/2019. 

- Ngày hạch toán giao dịch (*) là ngày giao dịch của thẻ được ghi Nợ/ghi Có vào Tài 

khoản thẻ tại hệ thống của BIDV. 

- Doanh số giao dịch của chủ thẻ phụ sẽ được cộng vào doanh số giao dịch của chủ 

thẻ chính. 

- 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. 

- Giao dịch hợp lệ theo toàn quyền quyết định của BIDV, 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. 

- Trong thời gian khuyến mại và tại thời điểm trao thưởng, chỉ Khách hàng hợp lệ là 

chủ thẻ hiện thời của BIDV mới được nhận giải thưởng. 

- Khách hàng hợp lệ nhận giải thưởng không được đóng thẻ trong vòng 6 tháng kể từ 

ngày kết thúc chương trình khuyến mại. Trong trường hợp khách hàng đóng thẻ 
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trước thời hạn 6 tháng nêu trên, BIDV bảo lưu quyền thu hồi phần giải thưởng 

khách hàng đã nhận. 

- Tiền thưởng được chi trả vào thẻ tín dụng BIDV của khách hàng (BIDV ưu tiên trả 

thưởng vào thẻ tín dụng được khuyến mại của khách hàng). BIDV không thực hiện 

chi trả nếu toàn bộ thẻ tín dụng quốc tế của khách hàng đã đóng/khóa tại thời điểm 

trao thưởng. 

- 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. 

- Khách hàng có thể thực hiện khiếu nại về CTKM trong vòng tối đa 10 ngày kể từ 

BIDV thông báo kết quả CTKM. 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 được quyền miễn trách nhiệm trong trường hợp ngân sách chương trình, số 

lượng quà tặng hết sớm mà chưa thể thông báo kịp thời cho khách hàng. 

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

việc Khách hàng nhận tiền hoàn lại. Bất kỳ khoản thuế nào hoặc việc chi trả khoản 

thuế cho cơ quan thuế do việc nhận giải thưởng 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.  

- 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. 

- 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 phải thông báo hay đưa ra lí 

do. Các thông báo sẽ được công bố rộng rãi, công khai trên website của BIDV. 

- 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 

24/7 của BIDV, điện thoại: 1900 9247, website: http://card.bidv.com.vn 

 

 

 

 

 

http://card.bidv.com.vn/
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DANH SÁCH ĐỊA CHỈ CHI NHÁNH/PHÒNG GIAO DỊCH 

 TẠI TP HỒ CHÍ MINH 

1. 04 - 06 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình , Quận 1  

2. 12-14 Nam kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình , Quận 1  

3. 134 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình , Quận 1  

4. 134 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, , Quận 1  

5. 32 Hàm Nghi, Phường Bến Nghé , Quận 1  

6. 85 Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão , Quận 1  

7. Tòa nhà SaiGon Plaza số 24 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé , Quận 1  

8. 33-33A Trần Não,P Bình An , Quận 2  

9. 123 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6 , Quận 3  

10. 123 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, , Quận 3  

11. 153 Hai Bà Trưng, Phường 6 , Quận 3  

12. 290 nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8 , Quận 3  

13. 34 Nguyễn Thị Diệu, Phường 6 , Quận 3  

14. Số 259 Điện Biên Phủ, phường 7 , Quận 3  

15. Số 9 Võ Văn Tần, P6, , Quận 3  

16. 01 Đinh Lễ, Phường 12 , Quận 4  

17. 505 Nguyễn Trãi, Phường 7 , Quận 5  

18. 542 Trần Hưng Đạo, Phường 2 , Quận 5  

19. Tòa nhà 1045-1047 Trần Hưng Đạo, phường 5 , Quận 5  

20. 49 Kinh Dương Vương, Phường 12 , Quận 6  

21. Tòa nhà Crystal, C17 -1-2,P.Tân Phú , Quận 7  

22. Tòa nhà HQC Royal Tower số 156 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú , Quận 7  

23. 230-232-234 Dương Bá Trạc, P2 , Quận 8  

24. 97-99 Đỗ Xuân Hợp , Quận 9  

25. Số 182-184-186 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú B , Quận 9  

26. 304-306-308 Ngô Gia Tự, phường 4 , Quận 10  

27. 304-306-308 Ngô Gia Tự, Phường 5 , Quận 10  

28. 32A Nguyễn Chí Thanh, Phường 2 , Quận 10  

29. 452-454 đường ba tháng hai, phường 12 , Quận 10  

30. Tầng 1, số 70 Lữ Gia, Phường 15 , Quận 11  

31. Tòa nhà số 33-33A Trần Não, phường Bình An , Quận 12  

32. 127 Đinh Tiên Hoàng, P3 , Quận Bình Thạnh  

33. 15 Hoàng Hoa Thám, P6 , Quận Bình Thạnh  

34. 203 Hoàng Văn Thụ, Phường 8 , Quận Phú Nhuận  

35. 271-273-275, Cộng Hòa, Phường 13 , Quận Tân Bình  

36. 300-302 Tên Lửa,P. Bình Trị Đông B , Quận Bình Tân  

37. 316 Nguyễn Thái Sơn, Phường 4 , Quận Gò Vấp  

38. 33 Nguyễn Văn Bá, Phường Bình Thọ , Quận Thủ Đức  

39. 647 Nguyễn Oanh, P12 , Quận Gò Vấp  

40. Số 469 Điện Biên Phủ, phường 25 , Quận Bình Thạnh  

41. Số 489 An Dương Vương, P. An Lạc A , Quận Bình Tân  

42. Tầng trệt số 0.01 TTTM và Lan Phương Plaza đường số 11, KP4, P Tam Bình , Quận Thủ 

Đức  

43. Tòa nhà Lan Phương Plaza, P. Tam Bình , Quận Thủ Đức  

44. Tòa nhà số 647 Nguyễn Oanh, phường 2 , Quận Gò Vấp  

45. 139-141-143-145-147, Đường 9A, Xã Bình Hưng , Huyện Bình Chánh  

46. Tòa nhà VP tại lô 5, khu số 9, QL 50, xã Bình Hưng , Huyện Bình Chánh  

47. 216-218 Tỉnh lộ 8, Thị Trấn Củ Chi , Huyện Củ Chi  

48. 10/6A Lý Thường Kiệt, Thị Trấn Hóc Môn , Huyện Hóc Môn  
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49. KL27-29 Đường Nguyễn Hữu Thọ, Khu phố Kim Long, Xã Phước Kiển , Huyện Nhà Bè  

50. Tòa nhà VP tại khu 9, KĐT Dragon city số 79, Đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiểng , 

Huyện Nhà Bè  
 

 

 


