Đăng ký thẻ tín dụng Shinhan để tận hưởng ngàn ưu
đãi hấp dẫn cùng cơ hội trúng xe Vespa sành điệu
I. Thời hạn chương trình: Từ ngày 13/08/2018 đến ngày 12/10/2018
II. Sản phẩm khuyến mại:








Thẻ Tín Dụng Shinhan Visa Cá Nhân Hi-Point Chuẩn,
Thẻ Tín Dụng Shinhan Visa Cá Nhân Hi-Point Vàng,
Thẻ Tín Dụng Shinhan Visa Cá Nhân Hi-Point Bạch Kim,
Thẻ Tín Dụng Shinhan Visa Cá Nhân Cash Back Chuẩn,
Thẻ Tín Dụng Shinhan Visa Cá Nhân Cash Back Vàng,
Thẻ Tín Dụng Shinhan Visa Cá Nhân Cash Back Bạch Kim,
Thẻ Tín Dụng Shinhan Visa Cá Nhân Travel Bạch Kim.

III. Thể lệ chương trình:
1. Điều kiện về thời hạn tham gia chương trình:
Để tham gia chương trình, Chủ thẻ cần nộp đầy đủ hồ sơ mở Thẻ tín dụng mới từ ngày 13/08/2018 đến hết
ngày 12/10/2018 đến Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (“Shinhan”) và Thẻ tín dụng cần được duyệt
bởi Shinhan đến hết ngày 19/10/2018;
2. Điều kiện cho Quà tặng 1 - Điểm thưởng chào mừng/Tiền thưởng chào mừng: Chủ thẻ tham gia
chương trình phải thỏa điều kiện 1 và cần đáp ứng những điều kiện dưới bảng sau:
Số lượng quà
Loại thẻ
Quà tặng
Điều kiện
tặng
Hi-Point/
Cash Back
Chuẩn

Điểm thưởng chào mừng/Tiền
thưởng chào mừng trị giá 500.000
đồng

Kích hoạt và thực hiện ít nhất một
giao dịch từ 200.000 đồng trong
vòng 30 ngày, kể từ ngày phát
hành thẻ

Không giới hạn

Hi-Point /
Cash Back
Vàng

Điểm thưởng chào mừng/Tiền
thưởng chào mừng trị giá 800.000
đồng

Kích hoạt và thực hiện ít nhất một
giao dịch từ 300.000 đồng trong
vòng 30 ngày, kể từ ngày phát
hành thẻ

Không giới hạn

Hi-Point/
Cash Back
Bạch Kim/
Travel Bạch
Kim

Điểm thưởng chào mừng/Tiền
thưởng chào mừng trị giá 1.500.000
đồng

Kích hoạt và thực hiện ít nhất một
giao dịch từ 500.000 đồng trong
vòng 30 ngày, kể từ ngày phát
hành thẻ

Không giới hạn

2.1. Quà tặng “Điểm thưởng chào mừng/Tiền thưởng chào mừng trị giá 500.000 đồng”: Chủ thẻ tín dụng
Shinhan Hi-point / Cash Back Chuẩn đủ điều kiện cần kích hoạt & thực hiện ít nhất một giao dịch từ 200.000
đồng trong vòng 30 ngày, kể từ ngày phát hành thẻ.
2.2. Quà tặng “Điểm thưởng chào mừng/Tiền thưởng chào mừng trị giá 800.000 đồng”: Chủ thẻ tín dụng
Shinhan Hi-point / Cash Back Vàng đủ điều kiện cần kích hoạt & thực hiện ít nhất một giao dịch từ 300.000
đồng trong vòng 30 ngày, kể từ ngày phát hành thẻ.
2.3. Quà tặng “Điểm thưởng chào mừng/Tiền thưởng chào mừng trị giá 1.500.000 đồng”: Chủ thẻ tín dụng
Shinhan Hi-Point/ Cash Back Bạch Kim/ Travel Bạch Kim đủ điều kiện cần kích hoạt & thực hiện ít nhất một
giao dịch từ 500.000 đồng trong vòng 30 ngày, kể từ ngày phát hành thẻ.
2.4. Điểm thưởng chào mừng/Tiền thưởng chào mừng cho khách hàng sẽ được thể hiện trên sao kê thẻ tín
dụng của Tháng 11, Tháng 12 năm 2018 hoặc Tháng 1 năm 2019.
2.5. Nếu Chủ thẻ có nhiều hơn một (01) loại thẻ, Chủ thẻ sẽ chỉ được nhận Quà tặng có giá trị cao nhất của
một (01) loại thẻ trong suốt chương trình khuyến mãi.
2.6. Nếu Chủ thẻ nâng cấp hạng thẻ, Chủ thẻ sẽ chỉ được nhận Quà tặng của thẻ được nâng cấp trong suốt
chương trình khuyến mãi.
2.7. Quà tặng 1 không áp dụng cho các thẻ tín dụng được mở theo Nhóm CEP-Worker, Osteem và Cán bộ
Công chức nhà nước theo chính sách phê duyệt tín dụng của Shinhan.
2.8. Chủ thẻ đã được nhận Quà tặng 1 theo chương trình này, sẽ không được nhận Điểm thưởng chào
mừng hoặc Tiền thưởng chào mừng theo đặc tính thẻ với điều kiện cần kích hoạt & thực hiện ít nhất một
giao dịch từ trong vòng 60 ngày, kể từ ngày phát hành thẻ.

3. Điều kiện cho Quà tặng 2 - Quay số xác định trúng thưởng: Chủ thẻ tham gia cần thỏa điều kiện 1 và đáp
ứng những điều kiện dưới đây:
Giá trị giải thưởng
Thứ tự
Quà tặng
(VNĐ)
Số lượng
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba

Xe Vespa LX Iget 2018
Điện thoại Galaxy
Note 9
Phiếu quà tặng trị giá
1 triệu đồng
Tổng cộng

70.000.000/ giải thưởng

2 giải thưởng

26.990.000/ giải thưởng

20 giải thưởng

1.000.000/ giải thưởng

200 giải thưởng
222 giải thưởng

3.1. Với mỗi giao dịch từ 200.000 VNĐ bằng các thẻ cá nhân Shinhan hợp lệ đề cập tại Mục 1 (nêu trên)
khách hàng là chủ thẻ chính sẽ nhận được một (01) cơ hội tham gia quay số xác định trúng thưởng.
3.2. Khách hàng sử dụng thẻ thanh toán càng nhiều thì càng có nhiều cơ hội tham gia quay số xác định trúng
thưởng. Không giới hạn số lần cơ hội tham gia quay số trúng thưởng trên một khách hàng.

4. Quy định về các giao dịch thỏa điều kiện
4.1. Các giao dịch thỏa điều kiện được căn cứ vào ngày giao dịch được thực hiện trong vòng 30 ngày từ ngày
phát hành thẻ nhưng không vượt quá ngày 10/11/2018 và được ghi nhận vào tài khoản thẻ tín dụng
Shinhan trong vòng 35 ngày từ ngày phát hành thẻ.
4.2. Các giao dịch được thực hiện bởi Chủ Thẻ Phụ sẽ được tính cho Chủ Thẻ Chính.
4.3. Các giao dịch đã được chuyển đổi sang hình thức Tiền Mặt Linh Hoạt, giao dịch rút tiền mặt và những
loại phí khác như phí xử lý giao dịch, phí thường niên, phí rút tiền mặt, lãi suất, các khoản thanh toán thẻ tín
dụng, điều chỉnh ghi nợ, phí trả chậm và bất cứ giao dịch tỉ giá hối đoái, giao dịch mua bán ngoại tệ hoặc
giao dịch thương mại tài chính sẽ không được tính vào tổng chi tiêu hợp lệ.
4.4 Các giao dịch hợp lệ cho Quà tặng 1 vẫn sẽ được tính là giao dịch hợp lệ cho Quà tặng 2.
5. Các quy định riêng cho Quà tặng 2:
5.1. Shinhan sẽ sử dụng mã số khách hàng, tên khách hàng, số CMND/ Hộ chiếu của khách hàng, và số thứ
tự cơ hội tham gia quay số trúng thưởng để quay số. Ví dụ: Khách hàng Nguyễn Văn A có mã số khách hàng
là 0000123456, số CMND 123456789, và có 02 cơ hội. Mã số dự thưởng của anh Nguyễn Văn A là:
0000123456 – 123456789- NGUYEN VAN A – 01 và 0000123456 – 123456789- NGUYEN VAN A – 02
5.2. Sau ngày 10/11/2018, Shinhan sẽ tiến hành tổng hợp các khách hàng đủ điều kiện tham gia quay số
trúng thưởng từ hệ thống phần mềm của Shinhan. Chậm nhất vào ngày 23/11/2018, Shinhan sẽ thông báo
đến khách hàng số cơ hội tham gia quay số trúng thưởng, thời gian và địa điểm tiến hành quay số trúng
thưởng qua tin nhắn hoặc email mà khách hàng đã đăng ký cho thẻ tín dụng Shinhan. Shinhan không chịu
trách nhiệm cho các trường hợp tin nhắn hoặc email gửi đi không thành công vì đăng ký sai thông tin liên
lạc với Shinhan hoặc những lý do khác nằm ngoài sự quản lý của Shinhan.
5.3. Khách hàng trúng thưởng sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên bằng chương trình phần mềm máy tính nêu
trên.
5.4. Việc quay số xác định trúng thưởng được dự kiến tổ chức vào ngày 12/12/2018 với sự chứng kiến của
đại diện khách hàng tham gia chương trình và đại diện Sở Công thương TP.Hồ Chí Minh tại Hội sở chính
Shinhan, địa chỉ: Tòa nhà Empress Tower, 138-142 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM.
5.5. Kết quả của buổi quay số xác định trúng thưởng sẽ được lập thành văn bản và có xác nhận của các bên
chứng kiến

5.6. Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi quay số xác định trúng thưởng, Shinhan sẽ gọi điện thoại hoặc
email hoặc gửi tin nhắn thông báo kết quả trúng thưởng đến khách hàng, đồng thời hướng dẫn khách hàng
về thời gian, địa điểm, thủ tục nhận thưởng.
5.7. Trong suốt chương trình khuyến mãi, mỗi Chủ thẻ chỉ nhận được (01) một quà tặng có giá trị cao nhất
trong Quà tặng 2 từ chương trình Quay số xác định trúng thưởng.
5.8. Shinhan không phải là nhà cung cấp Quà tặng; Quà tặng được cung cấp bởi các đối tác của Shinhan.
Shinhan sẽ không chịu trách nhiệm liên quan đến chất lượng sản phẩm. Khách hàng đồng ý tuân thủ theo
các Điều kiện và Điều khoản của Nhà cung cấp Quà tặng. Trong trường hợp có thắc mắc hoặc tranh chấp
liên quan đến Quà tặng, Chủ thẻ vui lòng liên hệ trực tiếp với Nhà cung cấp.
5.9. Thời hạn cuối cùng Shinhan có trách nhiệm trao thưởng cho khách hàng là 30 ngày kể từ ngày quay số
trúng thưởng.
5.10. Kết quả trúng thưởng sẽ được thông báo trên website chính thức của Shinhan.
6. Các Điều khoản và Điều kiện khác
6.1 Chủ thẻ thỏa điều kiện chương trình không được là Chủ thẻ tín dụng chính hiện tại của Shinhan và
không đóng thẻ tín dụng chính Shinhan trong vòng 6 tháng trước và trong chương trình khuyến mãi.
6.2. Chủ thẻ được xem là không thỏa điều kiện chương trình khuyến mãi nếu thẻ tín dụng Shinhan có phát
sinh nợ xấu, giao dịch gian lận, vượt quá hạn mức, bị hủy hoặc bị bắt buộc hủy trong thời gian chương trình
diễn ra và vào các thời điểm tặng quà hoặc cung cấp thông báo nhận quà tặng không hợp lệ hoặc có yếu tố
gian lận.
6.3. Trong trường hợp Chủ thẻ đóng thẻ trong vòng mười hai (12) tháng từ ngày phát hành thẻ, Shinhan có
quyền truy thu hoặc ghi nợ vào bất kỳ tài khoản khách hàng tại Shinhan số tiền có giá trị tương ứng với giá
trị Quà tặng (giá bán lẻ) / dịch vụ mà Chủ thẻ đã nhận từ chương trình khuyến mãi này.
6.4. Chương trình này không áp dụng cho nhân viên Shinhan.
7. Các Quy định khác
7.1. Điều khoản và Điều kiện chương trình được lập thành hai bản Tiếng Anh và Tiếng Việt. Trong trường
hợp không thống nhất và/hoặc có bất cứ sự khác biệt nào, bản Tiếng Việt sẽ được ưu tiên sử dụng.
7.2. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại sẽ được thông báo trên website, trụ sở chính và các chi
nhánh và phòng giao dịch Shinhan trên toàn quốc.
7.3. Bằng việc tham gia chương trình khuyến mãi, Chủ thẻ đồng ý chấp nhận các Điều kiện và Điều khoản
chương trình đã được đề cập.
7.4. Nếu có bất kỳ khiếu nại phát sinh, Chủ thẻ vui lòng liên hệ với Shinhan không trễ hơn ngày 15/01/2019
để giải quyết. Sau thời hạn này, Shinhan sẽ không nhận bất kỳ khiếu nại nào.
7.5. Mọi quyết định của Shinhan liên quan đến các chương trình này là cuối cùng, chính thức và không phải
thông báo trên báo chí.

7.6. Trong phạm vi pháp luật cho phép, Shinhan có toàn quyền chấm dứt, thay đổi hay bằng cách khác xử lý
chương trình sau khi thông báo trước ba (03) ngày tại các Chi nhánh/Phòng giao dịch và/hoặc trên trang
web của Shinhan.
7.7. Các giải thưởng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt
7.8. Khách hàng trúng thưởng phải tự chịu thuế thu nhập không thường xuyên và các chi phí liên quan đến
việc nhận thưởng (đi lại …) theo quy định của pháp luật
7.9. Shinhan được quyền sử dụng thông tin, hình ảnh các khách hàng trúng thưởng cho mục đích quảng cáo.
7.10. Shinhan hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc quản lý việc phát hành, tính chính xác của bằng chứng
xác định trúng thưởng. Việc tổ chức chương trình khuyến mại phải đảm bảo tính công bằng, minh bạch và
khách quan.
7.11. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, Shinhan có trách
nhiệm trực tiếp giải quyết theo quy định của pháp luật
7.12. Đối với những giải thưởng không có người trúng thưởng, Shinhan có trách nhiệm trích nộp 50% giá trị
của giải thưởng đã công bố vào Ngân sách nhà nước theo quy định tại khoản 4 Điều 96 Luật Thương mại.
8. Đầu mối giải đáp thông tin về chuơng trình khuyến mại
Mọi chi tiết liên quan đến chương trình khuyến mại khách hàng liên hệ các chi nhánh và phòng giao dịch
của Shinhan hoặc liên hệ Trung tâm hỗ trợ khách hàng 19001577.
Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam

