DANH MỤC ĐẦU BIN THẺ
Trong chương trình ưu đãi học phí tại Point Avenue
dành cho Khách hàng VPBank
1. Đối tượng Khách hàng áp dụng:
Khách hàng (chủ thẻ chính và chủ thẻ phụ) sử dụng thẻ Quốc tế cá nhân VPBank (không bao gồm thẻ Timo)
như sau:

THẺ TÍN DỤNG
TITANIUM
(523975)

PLATINUM
(524394)

DIAMOND WORLD
(518966)

VISA

SHOPEE

VPBank Lady MasterCard
VPBank Step Up MasterCard
VPBank – MobiFone Titanium MasterCard
VPBank Titanium CashBack MasterCard
VPBank Platinum MasterCard (OLD)
VPBank Platinum MasterCard (NEW)
VPBank – MobiFone Platinum MasterCard
Vietnam Airlines – Vpbank Platinum MasterCard
VPBank Priority Platinum MasterCard
Vietnam Airlines – VPbank Priority Platinum MasterCard
Private Banking Platinum MasterCard (Prestige Credit)
VPBank Platinum Cashback Cashback
VPBank Diamond World MasterCard
VPBank Diamond World Lady MasterCard
VPBank Visa Gold Travel Miles
VPBank Visa Platinum Travel Miles
VPBank Visa Signature Travel Miles
VPBank – California Fitness Visa Platinum
VPBank – California Centuryon Visa Signature
Shopee Platinum
Super Shopee Platinum

THẺ GHI NỢ QUỐC TẾ
TITANIUM
(520395)

PLATINUM
(521377)

VISA
(454119)

ĐẦU BIN
52397568
52397579
52397599
52397506
52439430
52439401
52439499
52439466
52439468
52439469
52439495
52439406
51896601
51896602
40645301
45410701
40528001
45410706
40528006
41983499
47866899

ĐẦU BIN

Lady Debit

52039568

Cashback Debit

52039506

Platinum Debit

52137798

Diamond Platinum Debit

52137788

VNA Platinum Debit

52137766

Prestige Debit (Private Banking Platinum Debit)

52137779

Visa Platinum Travel Travel Debit

45411901

Và các thẻ Quốc tế cá nhân dòng Titanium, Platinum và World khác do VPBank phát hành trong thời gian
diễn ra chương trình (nếu có).
2. Điều khoản và điều kiện:
-

Khách hàng có phát sinh giao dịch tại các cửa hàng vào ngày chấp nhận ưu đãi.

-

Khách hàng phải thanh toán tất cả các khoản tiền, phí phát sinh từ việc mua bán hàng hóa, sử dụng
dịch vụ do Đơn vị ưu đãi cung cấp.

-

Ưu đãi sẽ không được chuyển nhượng, bán lại hay đổi thành tiền mặt hoặc phương thức thanh
toán khác.

-

Ưu đãi cho Khách hàng nêu trên có thể được thay đổi, điều chỉnh và được thông báo trên website
của VPBank

-

Khách hàng có thể không được nhận ưu đãi trong trường hợp phát sinh vấn đề từ máy thanh toán
POS tại điểm ưu đãi.

-

Khách hàng khi tham gia chương trình vẫn được hưởng đồng thời những ưu đãi thuộc tính năng
hiện tại của thẻ tín dụng khách hàng đang sử dụng (hoàn tiền/ tích điểm…)

-

Trong mọi trường hợp, quyết định của VPBank là cuối cùng và không thể thay đổi.

-

Mọi thắc mắc về chương trình khách hàng vui lòng gọi điện tới tổng đài CSKH của VPBank 1900545415.

Các quy định khác
-

Các thủ tục phát hành thẻ, biểu phí, điều khoản và điều kiện tiêu chuẩn của Thẻ vẫn được áp dụng
đối với các KH tham gia Chương trình khuyến mại này theo quy định hiện hành của VPBank.

-

VPBank không phải nhà cung cấp dịch vụ. Các sản phẩm/dịch vụ được cung cấp bởi đối tác tương
ứng theo điều kiện và điều khoản do đối tác quy định, và VPBank không chịu trách nhiệm dưới
hình thức nào liên quan tới các sản phẩm và dịch vụ đó.

-

Mọi quyết định của VPBank liên quan đến các Chương trình khuyến mại này là cuối cùng, chính
thức và không phải thông báo.

-

Trong phạm vi pháp luật cho phép, VPBank có toàn quyền chấm dứt, sửa đổi Chương trình khuyến
mại sau khi thông báo trước 03 (ba) ngày tại các Đơn vị kinh doanh của VPBank trên toàn Hệ thống
và/hoặc trên trang web chính thức của VPBank. VPBank sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm cho bất
kỳ khiếu nại, tổn thất, thiệt hại, chi phí mà bất kỳ cá nhân nào gây ra dưới bất kỳ hình thức nào liên
quan đến các Chương trình khuyến mại này.

-

Bất kỳ khiếu nại về chương trình ưu đãi, khách hàng cần thông báo đến VPBank trong vòng 45 ngày
từ khi chương trình kết thúc. Sau thời gian này, VPBank có quyền từ chối và không giải quyết các
khiếu nại/ khiếu kiện liên quan đến chương trình.

