Điều kiện & Điều khoản chương trình
Tặng thêm 15% Dặm bay Asia Miles
(Khu vực Đông Nam Á)
Đối tượng áp dụng
-

Chương trình Tặng thêm 15% Dặm bay Asiamiles (sau đây được gọi là
“Chương trình”) được áp dụng cho chủ thẻ tín dụng Shinhan Travel hạng
Bạch Kim được phát hành bởi Ngân hàng Shinhan Vietnam (sau đây được
gọi là “Shinhan”) và chủ thẻ tín dụng ANZ Travel hạng Bạch Kim.

-

Thẻ tín dụng Shinhan Travel hạng Bạch Kim và ANZ Travel hạng Bạch Kim
được gọi chung là “Thẻ”.

-

Chủ thẻ tín dụng Shinhan Travel hạng Bạch Kim và chủ thẻ tín dụng ANZ
Travel hạng Bạch Kim được gọi chung là “Chủ thẻ”.

-

Dặm thưởng Shinhan được tích lũy từ giao dịch của chủ thẻ phụ sẽ được tích
lũy cho chủ thẻ chính và chỉ chủ thẻ chính được yêu cầu chuyển đổi dặm
thưởng thành dặm Asia Miles.

Chi tiết chương trình
1. Chương trình có thời hạn từ 28/12/2018 – 28/01/2019, bao gồm cả hai trên
(“Thời hạn chương trình”).
2. Chủ thẻ yêu cầu đổi dặm thưởng Shinhan tích lũy từ Thẻ thành Dặm bay
Asia Miles trong thời hạn chương trình (“Quy đổi hợp lệ”) sẽ được tặng
thêm 15% giá trị dặm bay (“Dặm thưởng thêm”). Chủ thẻ phải là hội viên
của Asia Miles để yêu cầu đổi dặm (“Hội viên hợp lệ”).
3. Mỗi hội viên được tặng thêm tối đa 10,000 dặm. Chương trình không hạn
chế số lượng lần quy đổi dặm để tích lũy Dặm thưởng thêm.

4. Tài khoản hội viên Asia Miles của Hội viên hợp lệ phải còn hiệu lực khi
Dặm thưởng thêm được ghi nhận. Dặm thưởng thêm sẽ được ghi nhận
vào tài khoản Asia Miles của Hội viên hợp lệ trong 6-8 tuần từ ngày kết

thúc của chương trình. Hội viên hợp lệ sẽ liên hệ Asia Miles nếu họ không
nhận được Dặm thưởng thêm trước ngày 30/05/2019. Sau thời gian đó,
Asia Miles sẽ không chịu trách nhiệm và giải quyết các khiếu nại.
5. Yêu cầu đổi dặm hợp lệ từ Dặm thưởng Shinhan sang dặm bay Asia Miles
sẽ được xử lý hàng tuần. Ngân hàng Shinhan có quyền thay đổi thời gian
xử lý mà không cần thông báo trước.
6. Dặm thưởng Shinhan được tích lũy từ giao dịch thẻ được căn cứ trên điều
kiện & điều khoản của Thẻ. Quy trình thông thường ghi nhận dặm Shinhan
thành dặm bay Asia Miles vào tài khoản dặm Asia Miles có thể được xử lý
trong 4 tuần từ ngày gửi yêu cầu.
7. Dặm thưởng thêm Asia Miles được ghi nhận trong chương trình này không
được hoàn trả, không được hủy bỏ và không được nhượng lại.
8. Asia Miles có quyền thay đổi hoặc hủy bỏ Chương trình và chỉnh sửa điều
kiện và điều khoản tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.
9. Asia Miles có quyền quyết định cuối cùng đối với các vấn đề hoặc khiếu nại.
10. Các điều kiện và điều khoản khác của Asia Miles được áp dụng.

