
 

Chi Tiết Chương Trình Khuyến Mại  

 

1. Tên chương trình: Tặng máy ảnh Fuji và bộ phụ kiện máy ảnh cho khách hàng mở thẻ WorldMiles 

2. Thời gian chương trình: Có hiệu lực kể từ ngày 02/01/2018  đến hết ngày 14/08/2018 (bao gồm cả 2 ngày), trong đó thời gian 
mở thẻ là từ ngày 02/01/2018 đến hết ngày 30/06/2018. 

3. Sản phẩm được áp dụng chương trình khuyến mại: Thẻ tín dụng WorldMiles được phát hành bởi Ngân hàng TNHH MTV 
Standard Chartered (Việt Nam) (“Ngân Hàng”), và không được áp dụng cho Thẻ tín dụng nhân viên Standard Chartered. 

4. Nội dung khuyến mại:  

4.1. Từ ngày 02/01/2018 đến hết ngày 30/06/2018, Khách hàng đăng ký mở mới thành công thẻ tín dụng WorldMiles và có 
chi tiêu tối thiểu 3.000.000 VNĐ trong vòng 40 ngày kể từ ngày mở thẻ nhưng không trễ hơn ngày 09/08/2018 sẽ được 
nhận một (01) máy ảnh Fuji Mini 90. 

4.2. Tặng thêm một (01) bộ phụ kiện máy ảnh bao gồm: một (01) túi đựng bằng da, hai (02) bút, một (01) tập chứa ảnh, một 
(01) hộp phim và miếng dán cho những khách hàng trên có tổng chi tiêu tối thiểu 15.000.000 VNĐ trong vòng 90 ngày kể 
từ ngày mở thẻ nhưng không trễ hơn ngày 09/08/2018. 

4.3. Hạn mức thẻ tín dụng chính tối thiểu phải là 30.000.000 VNĐ. 

5. Điều khoản & Điều kiện chương trình: 

5.1. Chủ Thẻ Chính hiện tại bao gồm chủ thẻ Priority WorldMiles, chủ thẻ WorldMiles và chủ thẻ Platinum CashBack sẽ 
không được xem là hợp lệ để tham gia Chương trình này. 

5.2. Trong suốt 12 tháng kể từ ngày hồ sơ tham gia Chương trình này của Quý khách được ghi nhận trở về trước, Quý khách 
đã không đóng bất kỳ thẻ tín dụng Standard Chartered nào của Quý khách. 

5.3. Giao dịch hợp lệ có thể được thực hiện bởi cả Chủ thẻ chính và/hoặc Chủ thẻ phụ nhưng quà tặng sẽ chỉ được áp dụng 
cho Chủ thẻ chính. 

5.4. Giao dịch hợp lệ phải được nhập lên hệ thống của Ngân hàng không trễ hơn ngày 14/08/2018. 

5.5. Những giao dịch đã được thực hiện trong thời gian chương trình nhưng chưa được ghi nhận vào hệ thống của Standard 
Chartered 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 Standard Chartered hay không. 

5.6. Chương trình không áp dụng đối với các giao dịch rút tiền mặt bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch ứng tiền 
mặt tại quầy hoặc tại máy ATM hoặc tại máy POS, hoặc giao dịch rút tiền mặt dưới bất kỳ hình thức và phương tiện nào 
khác, các giao dịch thanh toán các khoản phí ngân hàng, cái giao dịch liên quan đến hoạt động đánh bạc, nạp tiền từ thẻ 
tín dụng vào ví điện tử.  

5.7. Khách hàng hợp lệ sẽ được thông báo qua địa chỉ thư điện tử mà Khách hàng đã đăng ký với Ngân hàng trong vòng 30 
ngày kể từ ngày Khách hàng thỏa mãn điều kiện chương trình và trong mọi trường hợp sẽ không muộn hơn ngày 
12/09/2018. 

5.8. Chủ Thẻ hợp lệ phải mang theo bản gốc chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước công dân/ hộ chiếu và thông báo qua 
email đến địa điểm quy đổi hợp lệ để nhận quà tặng. 

5.9. Chủ thẻ phải thực hiện theo hướng dẫn quy đổi trong email thông báo. 

5.10. Thời gian dự kiến khách hàng hợp lệ nhận được thông báo qua email từ Ngân hàng như sau: 

 

Thời gian đăng ký thẻ 
Giao dịch diễn ra cho 

đến ngày 
Giao dịch được ghi nhận vào 

hệ thống cho đến ngày 
Ngày gửi thông báo đến 

Khách hàng 

02/01/2018 15/03/2018 15/03/2018 15/03/2018 30/03/2018 

02/01/2018 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018 30/05/2018 

02/01/2018 30/06/2018 09/08/2018 14/08/2018 29/08/2018 

5.11. Chủ thẻ phải thực hiện theo hướng dẫn quy đổi trong email thông báo để quy đổi quà tặng khuyến mãi. 

5.12. Quý khách vui lòng mang thư thông báo qua email cùng CMND hoặc hộ chiếu đến các địa điểm dưới đây để quy đổi: 

 Tại  Hà Nội: 
Địa chỉ: Ngân hàng Standard Chartered -  Chi nhánh Lê Đại Hành 



 

Tầng trệt, tòa nhà CDC, 25 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng 

Điện thoại: (024) 36960000 / (024) 73000730 

Thời gian quy đổi: Từ thứ 2 đến thứ 6 - từ 8:30 đến 12:00 và từ 13:00 đến 17:00 

 Tại TP Hồ Chí Minh: 
Địa chỉ: 87 Hoàng Văn Thái, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh  
Điện thoại: (028) 5416 5858 
Thời gian quy đổi: Từ thứ 2 đến thứ 6 - từ 8:30 đến 12:00 và từ 13:00 đến 17:00 

6. Các Điều khoản & Điều kiện khác: 

6.1. Chương trình này không áp dụng cùng với các chương trình khuyến mại mở mới thẻ tín dụng khác diễn ra cùng thời 
điểm. Khách hàng được quyền lựa chọn chương trình mà khách hàng muốn tham gia. 

6.2. Bất kỳ giao dịch nào mà Standard Chartered nghi vấn là giao dịch không hợp lệ và không phải là giao dịch mua bán thực 
tế cho mục đích cá nhân và không được phép theo quy định của pháp luật Việt Nam sẽ bị trừ ra khỏi tổng giao dịch chi 
tiêu hợp lệ. 

6.3. Bất cứ giá trị nào của các giao dịch bị hủy, có tranh chấp và/hoặc được hoàn lại trong thời gian chương trình sẽ bị trừ ra 
khỏi tổng giá trị giao dịch chi tiêu hợp lệ. 

6.4. Ngân hàng, trong chừng mực tối đa được pháp luật Việt Nam cho phép, có toàn quyền quyết định giao dịch nào là giao 
dịch hợp lệ. 

6.5. Khách hàng không được đóng thẻ trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc chương trình, hoặc theo thẩm tra của Ngân 
hàng rằng Khách hàng không có điểm xếp hạng tín dụng tốt thì Ngân hàng sẽ có quyền thu hồi lại giá trị sản phẩm và 
dịch vụ mà Khách hàng đã nhận hoặc quy đổi khi tham gia chương trình và khấu trừ giá trị sản phẩm và dịch vụ từ bất kì 
tài khoản nào mà Khách hàng hợp lệ mở tại Ngân Hàng. 

6.6. Chủ Thẻ tín dụng từ chối quà tặng từ chương trình hoặc gửi yêu cầu đóng thẻ vì bất kỳ lý do gì trước hoặc vào ngày 
Ngân hàng gửi thông báo sẽ không đủ điều kiện tham gia chương trình. 

6.7. Ngân hàng không chịu trách nhiệm cho những sai sót khi thông báo qua email do địa chỉ email mà Chủ Thẻ đăng ký với 
Ngân hàng là không chính xác hoặc không được cập nhật. 

6.8. Ngân hàng không phải nhà cung cấp sản phẩm và các dịch vụ liên quan. Ngân hàng không chịu trách nhiệm về các 
khiếu nại hay thắc mắc liên quan đến những sản phẩm và dịch vụ này.  

6.9. Khách hàng sẽ bị ràng buộc bởi các Điều kiện và Điều khoản của nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ. Trong trường hợp 
có thắc mắc hay khiếu nại liên quan đến sản phẩm và dịch vụ có liên quan, Khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp nhà 
cung cấp. 

6.10. Ngân hàng có toàn quyền từ chối áp dụng chương trình, từ chối cung cấp sản phẩm và dịch vụ dùng để khuyến mại cho 
bất kỳ Khách hàng nào mà Ngân hàng cho là cung cấp thông tin không hợp lệ, không rõ ràng, không đầy đủ hoặc vi 
phạm bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào của chương trình. 

6.11. Ngoài những điều khoản được quy định rõ ràng trong đây, Ngân hàng không có thêm bất kỳ cam kết hay đảm bảo nào, 
dù là rõ ràng hay ngầm hiểu, về chất lượng và sự phù hơp của bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào được cung cấp bởi các 
nhà cung cấp. Ngân hàng không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trong trường hợp sản phẩm và dịch vụ không được sử 
dụng theo Chương trình 

6.12. Tất cả các Điều Khoản và Điều Kiện Chung (áp dụng cho Khách hàng là Cá nhân tại Việt Nam) và những điều khoản, 
điều kiện chung liên quan đến tài khoản, thẻ và các sản phẩm khác của Ngân hàng (như đã sửa chữa, bổ sung và/hoặc 
được thay thế trong từng thời điểm ) sẽ được áp dụng. 

6.13. Khi Ngân hàng cho là cần thiết và phù hợp với qui định pháp luật, Ngân hàng sẽ có quyền xem xét điều chỉnh nội dung 
chương trình. 

6.14. Các Điều khoản và Điều kiện này được lập thành 2 bản: tiếng Anh và tiếng Việt. Bảng tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp 
dụng nếu có sự khác biệt hoặc mâu thuẫn giữa 2 bản. 

6.15. Bằng việc tham gia chương trình khuyến mãi này, Khách hàng chấp nhận tất cả các Điều khoản và Điều Kiện của 
chương trình khuyến mãi được liệt kê trên đây. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


