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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
ƯU ĐÃI DÀI HẠN DÀNH CHO CHỦ THẺ TÍN DỤNG VISA VPBANKCALIFORNIA FITNESS PLATINUM VÀ VPBANK- CALIFORNIA CENTURYON
SIGNATURE
1. Tên chương trình: “Ưu đãi dài hạn dành cho chủ thẻ tín dụng VPBank – California
Fitness Visa Platinum và VPBank – California Centuryon Visa Signature”.
2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn hệ thống VPBank
3. Hình thức khuyến mại: Tặng quà chào mừng tại đối tác California (FLG), điểm Health
Point, Gym day cho chủ thẻ tín dụng đồng thương hiệu VPBank – California Fitness Visa
Platinum và VPBank – California Centuryon Visa Signature thỏa điều kiện chương trình.
4. Thời gian thực hiện chương trình: Dài hạn
5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Thẻ tín dụng VPBank – California Fitness Visa
Platinum và VPBank – California Centuryon Visa Signature.
6. Hàng hoá dùng để khuyến mại: Tặng quà chào mừng, điểm Health Point, Gym day tại
California Fitness và California Centuryon.
7. Khách hàng của chương trình khuyến mại: Khách hàng (KH) cá nhân mở và kích hoạt
Thẻ tín dụng VPBank – California Fitness Visa Platinum và VPBank – California
Centuryon Visa Signature và đáp ứng các điều kiện để nhận khuyến mãi chi tiết theo thể lệ
này.
8. Nội dung chi tiết của Chương trình khuyến mại:
- Tặng quà chào mừng dành cho chủ thẻ chính
- Tích luỹ Health Point
- Tặng thêm Gym day cho chủ thẻ chính
8.1 Tặng quà chào mừng cho chủ thẻ chính:
- Dành cho các KH mở thẻ chính thẻ tín dụng VPBank – California Fitness Visa Platinum
và thoả mãn điều kiện nhận quà chào mừng: Chi tiết thể lệ tại Phụ lục 01 và Phụ lục 03.
- Dành cho các KH mở thẻ chính thẻ tín dụng VPBank – California Centuryon Visa
Signature và thoả mãn điều kiện nhận quà chào mừng: Chi tiết thể lệ tại Phụ lục 02 và
Phụ lục 03.
Điều kiện để nhận quà chào mừng và một số lưu ý chung khác:

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của VPBank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào
nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của VPBank.
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- Quà chào mừng sẽ được sử dụng tại hệ thống California Fitness & Yoga dành cho Chủ thẻ
Thẻ tín dụng VPBank – California Fitness Visa Platinum và California Centuryon dành
cho Chủ thẻ Thẻ tín dụng VPBank – California Centuryon Visa Signature.
- Khách hàng không thu phí thường niên: Là Khách hàng thuộc Danh sách không thu phí
thường niên theo quy định khi mở Thẻ tín dụng VPBank – California tại VPBank.
- Khách hàng thu phí thường niên: Là Khách hàng thuộc Danh sách thu phí thường niên
theo quy định khi mở Thẻ tín dụng VPBank – California tại VPBank.
- Khách hàng gia hạn thời hạn sử dụng Thẻ: Là Khách hàng thuộc Danh sách gia hạn thời
hạn sử dụng Thẻ tín dụng VPBank - California sau khi hết thời hạn sử dụng Thẻ.
- Quà chào mừng được FLG tài trợ có thể thay đổi 06 tháng/lần bởi Phòng sản phẩm Thẻ
tuỳ theo thoả thuận giữa VPBank và FLG.
8.2 Quy định về tích luỹ và đổi điểm Health Point:
a) Quy định về tích lũy điểm Heath Points:

Hạng thẻ

Chi tiêu tại FLG, Bệnh viện
(trong nước hoặc nước
ngoài), qua POS tại nước
ngoài

Chi tiêu khác

Thẻ tín dụng VPBank California Fitness Visa
Platinum

1,000 VNĐ = 10 Health Points

1,000 VNĐ = 5 Health Points

Thẻ tín dụng VPBank –
California Centuryon
Visa Signature

1,000 VNĐ = 14 Health Points

1,000 VNĐ = 7 Health Points

- Chi tiêu được tính để quy đổi Heath Point là giao dịch chi tiêu thực hiện qua thiết bị chấp
nhận thẻ tại điểm bán (POS) hoặc giao dịch trực tuyến (online). Không áp dụng cho các
giao dịch rút tiền mặt và các giao dịch tính phí/lãi;
- Không áp dụng các thanh toán tiền mua xăng dầu, hóa đơn điện nước, dầu sưởi, dịch vụ hệ
thống công nghệ thông tin và dịch vụ viễn thông (thanh toán tiền điện thoại, internet,
truyền hình cáp…;
- Chi tiêu của Thẻ phụ được tính và cộng điểm cho Thẻ chính.
- Health Point: Là điểm tích luỹ được VPBank tặng cho Khách hàng khi Khách hàng thực
hiện giao dịch chi tiêu bằng Thẻ tín dụng VPBank – California Fitness Visa Platinum
và/hoặc VPBank – California Centuryon Visa Signature.
b) Quy định về đổi điểm Heath Point:
Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của VPBank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào
nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của VPBank.
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Điểm Heath Point được dùng để đổi quà tại VPBank Online hoặc phương thức quy đổi
khác theo quy định trong từng thời kỳ của VPBank.
8.3 Tặng thêm Gym day cho chủ thẻ chính:
- Khi Khách hàng chi tiêu bằng Thẻ tín dụng VPBank – California đạt các mốc nhất định sẽ
được tặng Gym day như sau:

Hạng thẻ

Điều kiện chi tiêu trong kỳ sao kê

Gym day

Thẻ tín dụng
Từ 40 triệu VNĐ đến dưới 80 triệu VNĐ
VPBank –
Từ 80 triệu VNĐ đến dưới 120 triệu VNĐ
California
Fitness Platinum Từ 120 triệu VNĐ trở lên

1

Thẻ tín dụng
VPBank –
California
Centuryon
Signature

Từ 40 triệu VNĐ đến dưới 80 triệu VNĐ

3

Từ 80 triệu VNĐ đến dưới 120 triệu VNĐ

9

Từ 120 triệu VNĐ trở lên

15

2
3

Lưu ý:
- Giao dịch chi tiêu được tính để xác định ưu đãi là giao dịch được thực hiện qua thiết bị
chấp nhận thẻ tại điểm bán (POS) hoặc giao dịch trực tuyến (online). Không áp dụng cho
các giao dịch rút tiền mặt và các giao dịch tính phí/lãi;
- Tổng chi tiêu trong tháng được tính trên Thẻ chính và Thẻ phụ.
- Gym day: là đơn vị quy đổi thành ngày tập miễn phí hoặc các dịch vụ khác tại hệ thống
mang thương hiệu California Fitness & Yoga, Yoga Plus, UFC, Centuryon, chi tiết tham
khảo tại Phụ lục 04.
9. Một số quy định khác:
- VPBank được phép sử dụng hình ảnh, tư liệu và các thông tin liên quan đến người trúng
thưởng cho mục đích quảng cáo, khuyến mãi của VPBank và trên các phương tiện thông
tin đại chúng mà không phải trả bất cứ chi phí nào thêm cho người nhận thưởng.
- Giao dịch chi tiêu hợp lệ được thực hiện bởi Chủ Thẻ Chính và/ hoặc thẻ Phụ và phải là
các giao dịch mua bán thực tế và được phép theo quy định của pháp luật Việt Nam.
- VPBank không phải nhà cung cấp quà tặng/dịch vụ. Các sản phẩm/dịch vụ này được cung
cấp bởi các nhà cung cấp tương ứng theo điều kiện và điều khoản do nhà cung cấp đó quy
định, và VPBank không chịu trách nhiệm dưới hình thức nào liên quan tới các sản phẩm
Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của VPBank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào
nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của VPBank.
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và dịch vụ đó. Khách hàng liên hệ với nhà cung cấp để được hỗ trợ về các vấn đề liên
quan đến chất lượng của quà tặng/dịch vụ.
- Khách hàng Hợp lệ sẽ bị ràng buộc bởi các Điều kiện và Điều khoản của nhà cung cấp quà
tặng và hàng hóa/dịch vụ có liên quan. Trong trường hợp có thắc mắc hay khiếu nại liên
quan đến các hàng hóa và dịch vụ này, Khách hàng Hợp lệ vui lòng liên hệ trực tiếp nhà
cung cấp.
- VPBank có toàn quyền từ chối trao quà tặng/dịch vụ cho bất kỳ Khách hàng nào mà
VPBank cho là cung cấp thông tin không hợp lệ, không rõ ràng, không đầy đủ hoặc vi
phạm bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào của Chương trình.
- VPBank có thể liên lạc với Khách hàng qua số điện thoại/ email đã đăng ký với VPBank
để xác minh một số thông tin và yêu cầu bổ sung giấy tờ nếu cần thiết.
- VPBank, những công ty liên kết của VPBank, giám đốc, nhân viên và người đại diện
tương ứng của VPBank và những công ty liên kết này sẽ không chịu trách nhiệm cho bất
kỳ mất mát, thiệt hại nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở những mất mát gián tiếp và
phát sinh) hoặc bất kỳ tai nạn cá nhân nào xảy ra từ việc tham gia vào Chương trình hoặc
do việc tiếp nhận hoặc sử dụng quà tặng/dịch vụ, ngoại trừ những trách nhiệm được luật
pháp quy định.
- Với việc chấp nhận hay tiếp nhận quà tặng/dịch vụ, Khách hàng hay người nhận đồng ý
đảm bảo và sẽ giữ cho VPBank, những công ty liên kết của VPBank, giám đốc, nhân viên
và người đại diện của VPBank và những công ty liên kết này không bị thiệt hại bởi những
khiếu kiện, hành động, khởi kiện, xét xử, thiệt hại, tổn thất, chi phí phát sinh hay trách
nhiệm nào dành cho VPBank, những công ty liên kết của VPBank, và giám đốc, nhân viên
và người đại diện của VPBank và những công ty liên kết này do có liên quan đến việc
tham gia vào Chương trình hoặc tiếp nhận hoặc sử dụng Quà tặng/dịch vụ.
- Trong trường hợp có tranh chấp, quyết định của VPBank là quyết định cuối cùng. Bằng
việc tham gia Chương trình Khuyến mại này, Khách Hàng mặc định chấp thuận tất cả các
Điều khoản và Điều Kiện của Chương trình Khuyến mại được liệt kê trên.
- VPBank sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc Chủ thẻ không nhận được thông báo do
thay đổi địa chỉ liên hệ, email hay số điện thoại mà chưa cập nhật cho VPBank, hay việc
thư Thông báo bị thất lạc, hưu hỏng hoặc mất cắp trong quá trình gửi.
- KH phải chịu mọi chi phí phát sinh (nếu có) liên quan đến việc nhận quà tặng/dịch vụ từ
Chương trình bao gồm không giới hạn khoản thuế thu nhập cá nhân (nếu có).
- Mọi quyết định của VPBank liên quan đến các chương trình khuyến mãi, bao gồm kết quả
Khách hàng nhận Ưu đãi trong suốt Chương trình này có thể thay đổi tại từng thời điểm
Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của VPBank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào
nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của VPBank.
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theo toàn quyền quyết định của VPBank sau khi đã thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy
định của pháp luật.
-

Những vấn đề chưa được quy định cụ thể trong Thể lệ này sẽ được thực hiện theo các
Quy định hiện hành có liên quan của VPBank và của Pháp luật.

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của VPBank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào
nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của VPBank.
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PHỤ LỤC 01: Tặng quà chào mừng cho chủ thẻ chính VPBank – California Fitness Visa Platinum

Loại hội
viên
Chưa là
hội viên

Hội viên
Cơ bản

Hội viên
Centuryon

Loại quà tặng

Quà tặng gia nhập (nón)
Gói quà tặng gia nhập (Túi Gym, Áo, Nón)
Miễn phí 1 kỳ thanh toán (nếu thanh toán gói
hội viên bằng thẻ VPBank - California )
Buổi tập với HLV cá nhân
2 tuần trải nghiệm miễn phí
Liệu trình Oru giảm mỡ thon gọn (nếu thanh
toán gói hội viên Centuryon bằng thẻ FLG)
Quà tặng gia nhập (nón)
Gói quà tặng gia nhập (Túi Gym, Áo, Nón)
Miễn phí 1 kỳ thanh toán (nếu thanh toán gói
hội viên bằng thẻ VPBank - California )
Buổi tập với HLV cá nhân
2 tuần trải nghiệm miễn phí
Quà tặng gia nhập (nón)
Gói quà tặng gia nhập (Túi Gym, Áo, Nón)
Miễn phí 1 kỳ thanh toán (nếu thanh toán gói
hội viên bằng thẻ VPBank - California)
Buổi tập với HLV cá nhân
2 tuần trải nghiệm miễn phí
Liệu trình Oru giảm mỡ thon gọn

Hạng mức áp dụng

California
California
Tùy vào gói hội viên
KH mua
Không là HLV Master/
HLV nước ngoài
Gói hội viên cơ bản
Liệu pháp Oru
California
California
Gói hội viên cơ bản
Không là HLV Master/
HLV nước ngoài
Gói hội viên cơ bản
California
California
Gói hội viên Centuryon
Không là HLV Master/
HLV nước ngoài
Gói hội viên cơ bản
Liệu pháp Oru

Số lượng
0
0

Khách
hàng
giảm phí
thường
niên
Số lượng
1
0

0

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

0

0

1

1

0
0

1
0

0
1

0
0

0

1

1

1

1

1

2

2

1
0
0
0

1
1
0
1

1
0
1
1

1
0
0
1

1

1

2

2

1
0

1
0

1
1

1
1

Khách hàng
miễn phí
thường niên
năm đầu

Khách
hàng trả
phí thường
niên

Khách
hàng gia
hạn thẻ
tín dụng

Số lượng
0
1

Số lượng
0
0

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của VPBank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của
VPBank.
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PHỤ LỤC 02: Tặng quà chào mừng cho chủ thẻ chính VPBank – California Centuryon Visa Signature

Loại hội viên

Chưa là hội
viên

Hội viên Cơ
bản

Hội viên
Centuryon

Loại quà tặng

Miễn phí 1 kỳ thanh toán (nếu thanh toán gói
hội viên bằng thẻ VPBank - California)
Liệu trình Oru giảm mỡ thon gọn
Buổi tập với HLV cá nhân
2 tuần trải nghiệm miễn phí
Miễn phí 1 kỳ thanh toán (nếu thanh toán gói
hội viên bằng thẻ VPBank - California)
Liệu trình Oru giảm mỡ thon gọn
Buổi tập với HLV cá nhân
2 tuần trải nghiệm miễn phí
Miễn phí 1 kỳ thanh toán (nếu thanh toán gói
hội viên bằng thẻ VPBank - California)
Liệu trình Oru giảm mỡ thon gọn
Buổi tập với HLV cá nhân
2 tuần trải nghiệm miễn phí

Hạng mức áp dụng

Tùy vào gói hội viên KH
mua
Liệu pháp Oru
Không là HLV Master/
HLV nước ngoài
Gói hội viên Cơ bản
Gói hội viên California

Khách
hàng
miễn phí
thường
niên năm
đầu
Số lượng

Khách
hàng trả
phí
thường
niên

Khách
hàng gia
hạn thẻ
tín dụng

Số lượng Số lượng

Số lượng

Khách
hàng
giảm phí
thường
niên

0

1

1

1

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

1

1

0

1

1

1

Liệu pháp Oru
Không là HLV Master/
HLV nước ngoài
Gói hội viên Cơ bản
Gói hội viên Centuryon

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

1

1

0

1

1

1

Liệu pháp Oru
Không là HLV Master/
HLV nước ngoài
Gói hội viên Cơ bản

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

1

1

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của VPBank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của
VPBank.
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PHỤ LỤC 03:
Lưu ý dành riêng cho quà chào mừng cho chủ thẻ chính VPBank – California Fitness Visa Platinum
và VPBank – California Centuryon Visa Signature:
STT

-

-

Loại quà tặng

1

Quà tặng gia nhập (nón)

2

Gói quà tặng gia nhập (Túi
Gym, Áo, Nón)

3

Miễn phí 1 kỳ thanh toán (nếu
thanh toán gói hội viên bằng thẻ
VPBank - California)

4

Buổi tập với HLV cá nhân

5

2 tuần trải nghiệm miễn phí

6

Liệu trình Oru giảm mỡ thon
gọn

Định nghĩa
Là quà tặng chào mừng từ FLG bao gồm 1 nón
dành cho 1 người 1 lần đổi quà
Là gói quà tặng chào mừng từ FLG bao gồm 1
túi gym, 1 áo và 1 nón dành cho 1 người 1 lần
đổi quà
Là 1 kỳ thanh toán miễn phí (tương đương 2
tuần tập luyện miễn phí) dành cho hội viên sử
dụng thẻ VPBank - California thanh toán tự
động
Là buổi tập được hướng dẫn bởi huấn luyện
viên cá nhân của FLG
Là thời gian dành cho khách hàng chưa là hội
viên của FLG được trải nghiệm dịch vụ tập
luyện hoàn toàn miễn phí
Là liệu pháp kích thích tế bào thải độc cơ thể từ
Nhật Bản giúp cải thiện vóc dáng thon gọn tại
viện thẩm mỹ Eri International

Buổi tập luyện với huấn luyện viên cá nhân bắt buộc phải dùng chung với quà tặng 2 tuần tập
luyện miễn phí hoặc với gói hội viên hiện tại.
Để nhận được nón quà tặng gia nhập, Khánh hàng phải xuất trình mã quà tặng tại quầy lễ tân
thuộc hệ thống California Fitness & Yoga.
Để nhận 2 tuần tập luyện miễn phí, khách hàng phải xuất trình mã quà tặng tại quầy lễ tân
thuộc hệ thống California Fitness & Yoga/ Yoga Plus/ UFC/ California Centuryon.
Đối với Khánh hàng là hội viên cơ bản hoặc hội viên Centuryon thì quà tặng 2 tuần tập luyện
miễn phí sẽ dành cho bạn bè hay người thân của hội viên (áp dụng cho 1 lần sử dụng; không
được cộng gộp hoặc quy đổi thành tiền mặt).
Để cộng thêm 1 kỳ (tương đương 2 tuần) tập luyện miễn phí vào gói hội viên, khách hàng
phải kích hoạt thẻ thành công và thanh toán gói hội viên bằng thẻ VPBank - California.
Các dịch vụ tập luyện trong thời gian cộng thêm tương đương với các dịch vụ trong gói hội
viên đã mua.
Ưu đãi cộng thêm 2 tuần tập luyên miễn phí chỉ được áp dụng 1 lần 1 hội viên.
Ngoài các lưu ý trên, quà chào mừng phải tuân theo các quy định khác tại hệ thống California
Fitness & Yoga/ Yoga Plus/ UFC/ California Centuryon.

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của VPBank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu
không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của VPBank.

Trang số: 1

PHỤ LỤC 04: BẢNG QUY TẮC CHUYỂN ĐỔI GYM DAY
Dịch vụ
Services
Thông thường: Một lần ra-vào Câu lạc bộ
thông thường (có nghĩa là các Câu lạc bộ
mang thương hiệu California Fitness &
Yoga, Yoga Plus, UFC)
14 ngày ra-vào thông thường: Miễn phí 1
kỳ thanh toán cho hội viên; hoặc 14 ngày
tập thử cho người chưa là hội viên tại Câu
lạc bộ thông thường (có nghĩa là các Câu
lạc bộ mang thương hiệu California Fitness
& Yoga, Yoga Plus, UFC)
Gói dịch vụ công thêm cơ bản:
Dịch vụ Khăn
Dịch vụ lớp Yoga
Dịch vụ hồ bơi (Nếu có)
Centuryon: Một lần ra-vào Câu lạc bộ
Centuryon hoặc bất kỳ Câu lạc bộ nào có
khu vực Centuryon
14 ngày ra-vào Centuryon: Miễn phí 1 kỳ
thanh toán cho hội viên; hoặc 14 ngày tập
thử cho người chưa là hội viên tại Câu lạc
bộ Centuryon hoặc bất kỳ Câu lạc bộ nào
có khu vực Centuryon
PT - 60 phút (1 buổi tập thể dục thể hình
với huấn luyện viên cá nhân)

Gym Day

Ghi chú
Note

1

8

1

Chỉ áp dụng đối với gói ra vào Thông
thường.
Gói Centuryon đã có sẵn các dịch vụ này.

3

Gói dịch vụ này đã bao gồm các dịch vụ bổ
sung cơ bản như dịch vụ Khăn, Lớp Yoga và
Hồ bơi.

24

3

Chỉ áp dụng đối với gói Centuryon

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của VPBank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu
không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của VPBank.

Trang số: 2

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của VPBank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu
không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của VPBank.

Trang số: 1

