
 

 

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN  

ƯU ĐÃI TẠI NHÀ HÀNG Á ĐÔNG 

1. Loại hình: Tiệc cưới, tiệc sinh nhật, tiệc thôi nôi... 

a. Nội dung ưu đãi: 

STT Mức ưu đãi Thời gian áp dụng 

1 Giảm 10% trên giá thực đơn trước phí phục 

vụ & thuế áp dụng cho: 

 Tiệc tổ chức ngày thường từ thứ 2 

đến thứ 6 và trưa thứ 7, chủ nhật. 

 Tiệc tổ chức từ 01.08.2019 đến 

29.08.2019 (Tháng 7 âm lịch) 

Áp dụng cho khách đặt 

cọc và tổ chức từ 

01.07.2019 đến 

30.06.2020 (không áp 

dụng cho tháng 12.2019 

và tháng 01.2020) 

2 Giảm 5% trên giá thực đơn trước phí phục 

vụ & thuế: áp dụng cho tiệc tổ chức tối Thứ 

Bảy và Chủ Nhật, không rơi vào tiệc cận 

(Tiệc cận: khách đặt trong vòng 45 ngày so 

với ngày tổ chức tiệc) 

b. Điều kiện:  

 Chủ thẻ phải xuất trình Thẻ và thanh toán bằng Thẻ để nhận ưu đãi. 

 Đối với Cán bộ công nhân viên của Ngân hàng ngoài những ưu đãi trên, 

khách hàng còn được tặng thêm 1 voucher dịch vụ trị giá 3 triệu đồng. 

Voucher dùng để mua các dịch vụ khác tại Nhà hàng Á Đông, không được 

quy đổi thành tiền mặt và không trừ vào chi phí thức ăn, thức uống. Cán 

bộ công nhân viên của Ngân hàng phải có giấy xác nhận công tác. 

 Chương trình không áp dụng đối với các biên nhận cọc chỗ, hợp đồng đã 

kí, hủy kí lại trước ngày 30.06.2019. 

 Chương trình ưu đãi không áp dụng quy đổi thành tiền mặt hoặc sản 

phẩm và giảm giá không thể chuyển nhượng cho người khác. 

 Chương trình ưu đãi không áp dụng cộng dồn với các chính sách ưu đãi 

khác (ngoại trừ chính sách chăm sóc khách cơ bản). 

 

 



2. Loại hình: Hội thảo, hội nghị,… 

a. Nội dung ưu đãi: 

STT Áp dụng 

cho khách 

hàng 

Mức ưu đãi Thời gian áp dụng 

1 

 

Hội sở hoặc 

các chi 

nhánh trực 

thuộc Ngân 

hàng 

Giảm 10% trước phí phục vụ & 

thuế: áp dụng cho tiệc tổ chức 

ngày thường từ thứ 2 đến thứ 6 và 

trưa Thứ Bảy, Chủ Nhật. 

Áp dụng cho khách 

đặt cọc và tổ chức 

từ 01.07.2019 đến 

30.06.2020 (không 

áp dụng cho tháng 

12.2019 và tháng 

01.2020) 

Giảm 5% trước phí phục vụ & thuế: 

áp dụng cho tiệc tổ chức trong các 

tối thứ 7 và chủ nhật hàng tuần. 

2 Đối tác của 

Ngân Hàng 

giới thiệu về 

Giảm 5% trước phí phục vụ & thuế 

áp dụng cho tiệc tổ chức các ngày 

trong tuần từ thứ 2 đến Chủ Nhật 

b. Điều kiện: 

 Chủ thẻ phải xuất trình Thẻ và thanh toán bằng Thẻ để nhận được ưu đãi. 

 Chương trình không áp dụng đối với các biên nhận cọc chỗ, hợp đồng đã 

kí, hủy kí lại trước ngày 30.06.2019. 

 Riêng đối tác của ngân hàng, phía ngân hàng phải gửi danh sách trước 

cho chi nhánh hoặc gửi thông báo giới thiệu cho chi nhánh trước khi chi 

nhánh báo giá cho khách hàng 

 Chương trình ưu đãi không áp dụng quy đổi thành tiền mặt, hoặc sản 

phẩm và giảm giá không thể chuyển nhượng cho người khác. 

 Chương trình ưu đãi không áp dụng cộng dồn với các chính sách ưu đãi 

khác (ngoại trừ chính sách chăm sóc khách cơ bản). 

 

 


