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CHI TIẾT ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

“GIỚI THIỆU BẠN BÈ – SẺ CHIA QUÀ TẶNG” 

 

1. Phạm vi Khuyến mại: 

Chương trình khuyến mại “Giới thiệu bạn bè – Sẻ chia quà tặng” (“Chương trình”) áp dụng 

tại tất cả các Chi nhánh BIDV trên toàn quốc, dành cho khách hàng cá nhân là Chủ thẻ chính 

thẻ Tín dụng quốc tế bất kỳ của BIDV trong thời gian khuyến mại. 

2. Thời gian Khuyến mại: 

Chương trình khuyến mại (CTKM) chia làm 02 giai đoạn: 

 Giai đoạn 1: Từ ngày 01/08/2016 đến hết 15/10/2016. 

 Giai đoạn 2: Từ ngày 16/10/2016 đến hết 31/12/2016. 

3. Ngân sách chương trình khuyến mại:  

Tổng ngân sách cho toàn bộ Chương trình khuyến mại là 200.000.000 VND (hai trăm triệu 

đồng). Chương trình sẽ kết thúc sớm trong trường hợp hết ngân sách trước ngày 31/12/2016 

hoặc BIDV sẽ xem xét bổ sung ngân sách cho chương trình. 

4. Nội dung Chương trình Khuyến mại: 

4.1. Sản phẩm Áp dụng: 

- Thẻ chính Thẻ tín dụng quốc tế BIDV Visa Flexi và BIDV MasterCard Vietravel Standard 

(thẻ hạng Classic). 

- Thẻ chính Thẻ tín dụng quốc tế BIDV Visa Precious, BIDV Visa Manchester United (Visa 

MU), BIDV Visa Premier và BIDV MasterCard Vietravel Platinum: sau đây được xem là 

hạng thẻ Gold trong phạm vi chương trình khuyến mại này. 

- Thẻ chính Thẻ tín dụng quốc tế BIDV Visa Platinum và BIDV MasterCard Platinum: sau 

đây được xem là hạng thẻ Platinum trong phạm vi chương trình khuyến mại này. 

(Sau đây gọi là “Thẻ”) 

4.2 Người Giới thiệu: 

i. Không phải là cán bộ nhân viên BIDV; 

ii. Là chủ thẻ chính thẻ tín dụng quốc tế của BIDV trong thời gian khuyến mại; 

iii. Thẻ đã kích hoạt và trong trạng thái có thể giao dịch bình thường đến thời điểm tổng kết 

mỗi giai đoạn của chương trình; 

iv. Phải có lịch sử và tình trạng tín dụng tốt theo toàn quyền quyết định của BIDV; 

v. Theo toàn quyền xác định của BIDV, không nằm trong danh sách bị cấm tham gia chương 

trình và phải đáp ứng các Điều khoản và Điều kiện của Chương trình; 

vi. Là người thân, bạn bè, đồng nghiệp, hoặc có mối quan hệ quen biết với Người được Giới 

thiệu và được Người được giới thiệu xác nhận về mối quan hệ này. 
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(Sau đây gọi là “Người Giới thiệu”) 

4.3 Người được giới thiệu: 

i. Không phải là cán bộ nhân viên BIDV; 

ii. Đăng ký phát hành thẻ chính thẻ tín dụng quốc tế BIDV được nêu tại Mục 4.1 và được 

BIDV chấp thuận phát hành thẻ trong Thời gian Khuyến mại; 

iii. Chưa từng là chủ thẻ tín dụng quốc tế BIDV (kể cả chủ thẻ phụ) được nêu tại Mục 4.1. 

iv. Người được Giới thiệu hợp lệ phải duy trì thẻ (được giới thiệu phát hành trong CTKM) ở 

trạng thái có thể giao dịch bình thường tối thiểu trong vòng 1 năm kể từ ngày phát hành thẻ 

được ghi nhận tại hệ thống BIDV; 

v. Theo toàn quyền xác định của BIDV, không nằm trong danh sách bị cấm tham gia chương 

trình và phải đáp ứng các Điều khoản và Điều kiện của Chương trình; 

(Sau đây gọi là “Người được Giới thiệu”) 

5. Phương thức giới thiệu khách hàng: 

Qua kênh trực tuyến: Người giới thiệu truy cập website www.bidv.com.vn hoặc 

card.bidv.com.vn và hoàn tất biểu mẫu đăng ký Giới thiệu Khách hàng. 

6. Hình thức quà tặng: 

(1) Tặng 100.000 đồng (vào tài khoản) cho Người giới thiệu đối với mỗi lần giới thiệu phát 

hành thành công thẻ TDQT BIDV bất kỳ, không giới hạn số lượng trong suốt thời gian 

khuyến mại. 

(2) Thêm 01 iPhone SE chính hãng 16Gb (trị giá 11,5 triệu đồng) với mỗi 15 lần giới thiệu 

phát hành thành công thẻ Visa Platinum hoặc Master Platinum trong mỗi giai đoạn. 

(3) Thêm 500.000 đồng với mỗi 05 lần giới thiệu phát hành thành công thẻ tín dụng BIDV 

(không áp dụng với thẻ Visa Flexi và Vietravel Standard) trong mỗi giai đoạn. Vớ

phát hành ẻ hạng Platinum, Ng i gi được 

đồng thời nhận Quà tặng theo mục 2 và mục 3. 

(4) Mỗi Người giới thiệu được nhận tối đa 01 iPhone SE theo nội dung quy định tại mục (2) 

và 2.000.000 đồng theo nội dung quy định tại mục (3) trong mỗi Giai đoạn của CTKM; 

đồng thời không bị giới hạn số tiền thưởng được nhận đối với nội dung quy định tại mục 

(1).  

(5) Việc xét giải được dựa trên kết quả của mỗi giai đoạn của chương trình khuyến mại. 

BIDV không cộng gộp các Khách hàng được giới thiệu trong 02 giai đoạn khác nhau để 

xét giải. 

(6) BIDV không áp dụng miễn phí thường niên cho người được giới thiệu/khách hàng phát 

hành thẻ thành công trong chương trình này. Khách hàng được giới thiệu phát hành thẻ 

thành công được tham gia đầy đủ các chương trình khuyến mại của BIDV dành cho chủ 

thẻ theo từng thời kỳ. 

 Chi chú và ví dụ minh hoạ: 

- : được hiểu là việc giới thiệu được 0

 TDQT   trong thời gian khuyến mại. 

 

http://www.bidv.com.vn/


                 
 

 Cẩm nang sản  3 

   

 hạng cao nhấ  sin  

. 

VD: 1 khách hàng được giới thiệu phát hành thành công 2 thẻ TDQT: 01 thẻ hạng Platinum 

phát sinh giao dịch sau khi kết thúc chương trình khuyến mại, 01 thẻ hạng Gold phát sinh 

giao dịch trong chương trình khuyến mại thì trường hợp này được xem là 01 lần giới thiệu 

phát hành thành công thẻ TDQT hạng Gold.  

-  Vớ  phát hành ẻ hạng Platinum, Ng i gi

được đồng thời nhận Quà tặng theo mục 2 và mục 3. 

VD: trong một giai đoạn của chương trình khuyến mại, một người giới thiệu phát hành thẻ 

thành công được 27 lần trong đó gồm: 17 lần đối với thẻ hạng Platinum; 4 lần đối với thẻ 

hạng Gold; 6 lần đối với thẻ hạng Classic thì khách hàng được nhận các quà tặng bao gồm:  

 2.700.000 đồng cho 27 lần giới thiệu thành công theo mục (1) 

 01 iPhone SE 16GB cho 15 lần giới thiệu thành công thẻ hạng Platinum theo mục (2) 

 500.000 đồng cho 2 lần giới thiệu thành công thẻ hạng Platinum còn lại và 4 lần giới 

thiệu thành công thẻ hạng Gold  theo mục (3) 

 Tổng giá trị quà tặng dành cho người giới thiệu trong ví dụ này là 3.200.000 đồng và 01 

iPhone SE 16GB 

7. Trong trường hợp có 02 người hoặc nhiều hơn hai người Người giới thiệu thành công cho 

cùng 01 Người được giới thiệu thì BIDV chỉ xem xét và trao thưởng cho Người giới thiệu 

nào đã đăng ký trước. 

8. Thời gian thông báo kết quả CTKM và trao thưởng: 

8.1. Thời gian thông báo kết quả CTKM:  

BIDV sẽ tiến hành thông báo kết quả mỗi giai đoạn của CTKM không muộn hơn 15 ngày kể 

từ ngày kết thúc giai đoạn đó cụ thể: 

- Thời gian thông báo kết quả giai đoạn 1 (từ ngày 01/08/2016 đến hết 15/10/2016): muộn 

nhất vào ngày 30/10/2016. 

- Thời gian thông báo kết quả giai đoạn 2 (từ ngày 16/10/2016 đến hết 31/12/2016): muộn 

nhất vào ngày 15/01/2017. 

8.2. Thời gian trao thưởng: 

BIDV sẽ tiến hành xét giải và trao thưởng theo 2 giai đoạn của chương trình khuyến mại: 

thời gian xét giải và trao thưởng cho mỗi giai đoạn không muộn hơn 30 ngày kể từ ngày kết 

thúc giai đoạn đó, cụ thể: 

- Thời gian xét giải và trao thưởng cho giai đoạn 1 (từ ngày 01/08/2016 đến hết 15/10/2016): 

muộn nhất vào ngày 15/11/2016. 

- Thời gian xét giải và trao thưởng cho giai đoạn 2 (từ ngày 16/10/2016 đến hết 31/12/2016): 

muộn nhất vào ngày 30/01/2017. 

9. Nhận Quà tặng: 

- Đối với quà tặng theo nội dung (1) và (3) Mục 6, quà tặng sẽ được ghi có vào tài khoản tiền 

gửi thanh toán của Người Giới thiệu theo thông tin đăng ký phát hành thẻ đã có tại BIDV. 
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- Đối với quà tặng theo nội dung (2) Mục 6, BIDV sẽ liên hệ các khách hàng Giới thiệu 

thành công để thông báo phương thức trao Quà tặng trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc 

mỗi Giai đoạn của chương trình theo thông tin liên lạc Người giới thiệu đã đăng ký với 

BIDV.  

- BIDV không chịu trách nhiệm cho những thông báo không thành công do sai sót về thông 

tin liên lạc được cung cấp bởi Người giới thiệu hay do những nguyên nhân khác nằm ngoài 

sự kiểm soát của BIDV. 

- Người Giới thiệu phải nhận Quà tặng trước thời gian thông báo bởi BIDV và BIDV sẽ 

không có trách nhiệm giải quyết cho những trường hợp nhận Quà tặng quá thời hạn nêu trên. 

10. BIDV giữ toàn quyền quyết định ghi có Quà tặng nội dung (1) và (3) Mục 5 vào bất kỳ 

tài khoản thanh toán nào của Người giới thiệu. 

11. Quà tặng iPhone SE chính hãng 16Gb tại nội dung (2) Mục 6 sẽ không có giá trị quy đổi 

thành tiền mặt. 

12. BIDV bảo lưu quyền thu hồi lại giá trị của Quà tặng đã được giao và ghi nợ số tiền này 

vào bất kỳ tài khoản nào của Người giới thiệu mở tại BIDV trong trường hợp: 

(i) Người được Giới thiệu không trả phí thường niên hoặc đóng Thẻ trong vòng ba (03) 

tháng từ ngày phát hành hoặc do BIDV xem xét theo toàn quyền thẩm tra của mình, 

đánh giá là không có điểm xếp hạng tín dụng tốt, hoặc: 

(ii) Do xem xét theo toàn quyền thẩm tra của mình, BIDV phát hiện có sự gian lận trong 

Chương trình. 

13. BIDV không phải là người cung cấp Quà tặng cho nội dung (2) Mục 5 nên BIDV không 

chịu bất cứ trách nhiệm về các thắc mắc hay khiếu nại đối với Quà tặng này. Người giới 

thiệu sẽ bị ràng buộc bởi các Điều kiện và Điều khoản của nhà cung cấp Quà tặng cho 

Chương trình. Trong trường hợp có thắc mắc hay khiếu nại liên quan đến Quà tặng, Người 

Giới thiệu phải liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp. 

14. BIDV có toàn quyền từ chối cung cấp Quà Tặng cho bất kỳ Người giới thiệu nào mà 

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

không xác định được thông tin trên hệ thống của BIDV hoặc vi phạm bất kỳ Điều khoản và 

Điều kiện nào của Chương trình. 

15. Khiếu nại về CTKM: 

Người giới thiệu có thể thực hiện khiếu nại về CTKM trong vòng tối đa 15 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  

16. BIDV có thể liên lạc với Người giới thiệu và/hoặc Người được giới thiệu qua số điện 

thoại/thư điện tử đã đăng ký với BIDV để xác minh thông tin và yêu cầu bổ sung giấy tờ nếu 

cần thiết. 

17. Người Giới thiệu cam kết và xác nhận đã được sự chấp thuận của Người được Giới thiệu 

để chia sẻ thông tin liên lạc với BIDV. 



                 
 

 Cẩm nang sản  5 

   

18. Khi BIDV cho là cần thiết, BIDV sẽ có toàn quyền thay đổi Quà Tặng bằng sản phẩm 

khuyến mại khác có giá trị tương đương, nhưng không vượt quá giá trị Quà tặng nêu trên 

trong mọi trường hợp. 

19. BIDV, giám đốc, nhân viên và người đại diện tương ứng của BIDV sẽ không chịu trách 

nhiệm cho bất kỳ mất mát, thiệt hại nào 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, ngoại trừ những trách 

nhiệm được luật pháp quy định. 

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

tặng. Bất kỳ khoản thuế nào hoặc việc chi trả khoản thuế cho cơ quan thuế do việc tiếp nhận 

Quà tặng sẽ là trách nhiệm của Người Giới thiệu. Người Giới thiệu có trách nhiệm tự tìm 

hiểu về những khoản thuế phát sinh có liên quan. 

21. Người giới thiệu đồng ý cho BIDV sử dụng tên và hình ảnh trong bất kỳ một hoạt động 

quảng cáo, khuyến mại nào sau khi nhận quà tặng từ chương trình này. 

Bằng việc tham gia Chương trình Khuyến Mại này, Người Giới thiệu mặc định chấp 

thuận tất cả các Điều khoản và Điều Kiện của Chương trình Khuyến Mại được liệt kê trên 

đây./. 

 

 


