
 

 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH 

“HOÀN TIỀN NHÂN ĐÔI 

CÙNG THẺ TÍN DỤNG NAM A BANK” 

1. Chương trình khuyến mãi: 

- Ưu đãi 1: Hoàn 50% trên giao dịch hợp lệ sớm nhất có giá trị tối thiểu 1,000,000 

VNĐ. 

- Ưu đãi 2: Hoàn thêm 2,000,000 VNĐ cho 09 Khách hàng có tổng giá trị giao 

dịch hợp lệ cao nhất tại cuối chương trình. 

 Lưu ý: 

- Đối với ưu đãi 1: Trong suốt thời gian triển khai chương trình, mỗi mã Khách 

hàng (CIF) được hoàn tối đa 2,000,000 VNĐ và hoàn cho 01 giao dịch hợp lệ 

đầu tiên. 

- Đối với ưu đãi 2: Giải thưởng sẽ được trao cho các Khách hàng có tổng giá trị 

giao dịch hợp lệ từ cao đến thấp (tiêu chí xem xét theo thứ tự là tổng giá trị giao 

dịch hợp lệ/ thời gian giao dịch đạt doanh số/ tổng hạn mức tín dụng). 

- Giao dịch hợp lệ là: 

(a) Giao dịch đã được ghi nhận thành công trên hệ thống của Nam A Bank 

và được ghi nhận trên Bảng thông báo giao dịch. 

(b) Giao dịch không được phép đăng ký dịch vụ trả góp lãi suất 0%. 

(c) Giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ được thực hiện vào mục đích: 

 Du lịch: vé các phương tiện vận chuyển (vé máy bay, vé xe lửa, vé tàu, 

vé ô tô,…), đặt chỗ lưu trú (phòng khách sạn, nhà nghỉ, resort, 

homestay, …), mua tour du lịch của các Tổ chức/ Doanh nghiệp/ Công 

ty du lịch. 

 Giáo dục: thanh toán học phí của tất cả các Trường học. 

 Được hệ thống thẻ quốc tế Mastercard và JCB ghi nhận thuộc các mã 

hạng mục (MCC) sau: 3000 -> 3301; 3501 -> 3999; 4011; 4111; 4112; 

4411; 4511; 4722; 4789; 7011; 8211; 8220; 8241; 8244; 8249; 8299; 

8351. 

 

 



2. Thời gian khuyến mãi dự kiến: Từ 15/06/2019 - 15/09/2019 

3. Đối tượng áp dụng chương trình: 

- Khách hàng cá nhân là Chủ thẻ tín dụng quốc tế Nam A Bank (bao gồm khách 

hàng hiện hữu và khách hàng mới). 

- Không áp dụng cho: Khách hàng pháp nhân/Doanh nghiệp và Khách hàng cấp 

thẻ tín dụng có tài sản đảm bảo. 

4. Thời gian hoàn tiền: 

Đợt hoàn tiền 
Ngày giao dịch 

(từ…đến…) 
Ngày xử lý giao dịch 

không trễ hơn 
Thời gian 
hoàn tiền 

Đợt 1  15/06-15/07/2019 31/08/2019 09/2019 

Đợt 2 16/07-15/08/2019 30/09/2019 10/2019 

Đợt 3 16/08-15/09/2019 31/10/2019 11/2019 

Số tiền sẽ được hoàn trực tiếp vào tài khoản thẻ tín dụng quốc tế Nam A Bank 

của khách hàng. 

5. Các điều kiện và quy định khác: 

- Khách hàng phải tuân thủ đầy đủ các Quy định về Bản các Điều kiện và Điều 

khoản sử dụng thẻ tín dụng Nam A Bank. 

- Nếu có thay đổi, bổ sung thể lệ của chương trình, Nam A Bank sẽ thông báo 

chính thức tại website www.namabank.com.vn. 

- Nam A Bank có quyền chấm dứt, thay đổi chương trình ưu đãi tại bất kỳ thời 

điểm nào, đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật. 

- Giao dịch hợp lệ phải được thực hiện trong thời gian khuyến mãi và ghi nhận 

vào hệ thống của Nam A Bank không trễ hơn ngày quy định trong mục 5. Thời 

gian hoàn tiền. Nam A Bank sẽ căn cứ vào thông tin ngày giao dịch, ngày xử lý 

giao dịch được lưu trữ trên hệ thống của Nam A Bank và Bảng thông báo giao 

dịch thẻ tín dụng của Chủ thẻ để xác định giao dịch hợp lệ. 

- Những giao dịch đã được thực hiện trong thời gian chương trình nhưng chưa 

được ghi nhận vào hệ thống của Nam A Bank kịp thời sẽ được xem là không 

hợp lệ cho dù Chủ thẻ có nhận được tin nhắn thông báo giao dịch thực hiện 

thành công từ Nam A Bank hay không. 

- Các giao dịch bị hủy hoặc được trả lại trong hoặc sau thời gian chương trình 

sẽ không được tính là giao dịch hợp lệ và không được hưởng ưu đãi. Nam A 

Bank có quyền trừ số tiền tương ứng từ tài khoản thẻ nếu xác định được rằng 

giao dịch đã bị hủy. 

http://www.namabank.com.vn/


- Chủ thẻ có trách nhiệm lưu giữ lại hóa đơn mua hàng để phục vụ cho việc tra 

soát các giao dịch nghi ngờ gian lận. 

- Chủ thẻ có tài khoản hợp lệ, thẻ không bị tạm ngưng hoặc bị hủy, thẻ không 

trong tình trạng chậm thanh toán và không trong tình trạng nghi ngờ phát sinh 

gian lận. 

- Trong trường hợp Chủ thẻ yêu cầu hủy/ đóng tài khoản thẻ tín dụng quốc tế thì 

giao dịch sẽ tự động bị hủy. Nam A Bank sẽ không chấp nhận bất cứ yêu cầu 

chi thưởng nào vào hoặc sau ngày Chủ thẻ yêu cầu hủy/ đóng tài khoản. 

- Trong mọi trường hợp khiếu nại, quyết định của Nam A Bank là quyết định 

chung cuộc. 

 


