THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI CHO CHỦ THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ
BIDV TẠI CANIFA
1. Thời gian: từ ngày 5/7/2021 – 4/5/2022 hoặc khi hết ngân sách triển khai chương trình,
tùy điều kiện nào đến trước.
2. Loại thẻ áp dụng: Thẻ tín dụng quốc tế cá nhân do BIDV phát hành, không bao gồm
thẻ tín dụng doanh nghiệp và thẻ Thu phí viên.
3. Đối tượng khuyến mại: Khách hàng sử dụng thẻ tín dụng quốc tế BIDV mua sắm tại
Canifa
4. Nội dung chi tiết:
Giảm ngay 200.000 đồng trên giá trị hóa đơn thanh toán từ 800.000 đồng (đã gồm VAT)
khi khách hàng sử dụng thẻ tín dụng quốc tế BIDV thanh toán trên POS BIDV tại
Canifa.
- Ưu Đãi sẽ không được chuyển đổi thành tiền mặt hoặc tiền tặng vào tài khoản thẻ của
Chủ thẻ.
- Không giới hạn lần sử dụng trong thời gian diễn ra chương trình
- Không áp dụng cấp số nhân, tách hóa đơn cùng 1 máy cà thẻ (pos) trong cùng 1 thời
gian liền kề
- Hàng mua đi được đổi trả theo quy định hiện hành của Bên B.
5. Địa điểm áp dụng: bao gồm các Cửa hàng thuộc hệ thống Canifa. Danh sách tại
https://canifa.com/he-thong-cua-hang.html trừ đại lý và các cửa hàng nằm trong hệ
thống của Aeon Mall (Bình Tân, Long Biên,Tân Phú, Hà Đông), Lotte Liễu Giai,
Savico, Robin.
-

6. Quy định khác:
-

Chủ thẻ có thể không được hưởng ưu đãi nếu ngân sách ưu đãi đã được sử dụng hết.

-

Chương trình được áp dụng đồng thời với các CTKM khác tại Canifa.

-

Giá trị quẹt thẻ tối thiểu của khách hàng qua máy POS của BIDV tại Canifa là 600.000
đồng

-

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 Trung tâm
chăm sóc khách hàng của BIDV, Hotline 1900 9247

