THỂ LỆ CHƢƠNG TRÌNH
CẤT CÁNH DỄ DÀNG VỚI THẺ ĐA NĂNG ĐÔNG Á
I. Đối tƣợng tham gia:
Các chủ thẻ sử dụng Thẻ Đa năng Đông Á* của DongA Bank để mua vé máy bay trực tuyến tại
website của Vietnam Airlines: http://vietnamairlines.com.vn
II. Nội dung chƣơng trình:
1. Chƣơng trình tặng thƣởng 500.000 VNĐ:
-

Nội dung: Tặng thưởng 500.000 VNĐ (Năm trăm nghìn đồng) vào tài khoản của 30 khách
hàng đầu tiên có giao dịch mua vé máy bay trực tuyến lần đầu thành công và thanh toán
bằng Thẻ Đa năng Đông Á qua website http://vietnamairlines.com.vn trong khoảng thời
gian từ 01/07/2012 đến hết ngày 31/07/2012.

-

Thời gian trao thưởng: DongA Bank sẽ thông báo và trao thưởng cho khách hàng trước
ngày 15/09/2012

2. Chƣơng trình tặng thƣởng vé máy bay khứ hồi và phòng khách sạn miễn phí:
-

Nội dung: Tặng thưởng cho khách hàng là Chủ Thẻ Đa năng Đông Á đạt doanh số thanh
toán vé máy bay cao nhất nhưng tối thiểu từ 20.000.000 VNĐ trở lên, áp dụng với các
giao dịch thanh toán mua vé máy bay trực tuyến trong khoảng thời gian từ 01/07/2012
đến hết ngày 31/07/2012. Cơ cấu giải thưởng cụ thể như sau:


Giải nhất: Tặng 01 cặp vé máy bay khứ hồi và khách sạn đi 01 trong các nước Đông
Nam Á (Thái Lan, Singapore, Malaysia) 03 ngày 02 đêm cho 02 người.



Giải nhì: Tặng 01 cặp vé máy bay khứ hồi và khách sạn đi 01 trong các địa điểm nội
địa Việt Nam (Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt) 03 ngày 02 đêm cho 02 người.



Giải ba: Tặng 01 cặp vé máy bay khứ hồi đi một trong các địa điểm nội địa Việt
Nam**

-

Điều kiện trúng thưởng:


Khách hàng đạt doanh số thanh toán vé trực tuyến bằng Thẻ Đa năng Đông Á của
DongA Bank cao nhất nhưng tối thiểu từ 20.000.000 VNĐ trở lên, áp dụng đối với các
giao dịch thanh toán mua vé máy bay trực tuyến trong giai đoạn từ ngày 01/07/2012
đến ngày 31/07/2012 và thực hiện chuyến bay trong giai đoạn từ 01/07/2012 đến
31/08/2012.



Chương trình áp dụng cho các giao dịch mua vé máy bay bằng Thẻ Đa năng Đông Á
của DongA Bank qua website http://vietnamairlines.com.vn



Doanh số xét thưởng là doanh số thanh toán cao nhất (i) được mua bởi 01 (một) mã

số Thẻ Đa năng Đông Á và (ii) bằng tổng giá trị các vé (đã bao gồm thuế và các lệ
phí kèm theo) được mua và đã được sử dụng để bay trong thời gian quy định.


Chủ thẻ thực hiện Giao dịch mua vé máy bay trực tuyến được trúng giải là khách trực
tiếp thực hiện tối thiểu 01 (một) chuyến bay bằng vé đã mua trong giai đoạn từ
01/07/2012 đến 31/07/2012 và thanh toán thông qua các kênh thanh toán trực tuyến
được quy định.

-

Thời gian trao thưởng: DongA Bank sẽ thông báo và trao thưởng cho khách hàng trước
ngày 06/10/2012

-

Thời gian khách hàng sử dụng cặp vé máy bay khứ hồi và khách sạn miễn phí: từ
1/11/2012 đến 31/11/2012.

III.
-

Điều kiện, Điều khoản chung của chƣơng trình:
Chương trình chỉ áp dụng cho các giao dịch mua vé máy bay tại website Vietnam Airlines
(http://vietnamairlines.com) thành công, không áp dụng đối với các giao dịch phát sinh do sự
cố hệ thống, giao dịch được hoàn trả.

-

Ngày giao dịch: Tính theo thời điểm giao dịch được cập nhật vào hệ thống DongA Bank từ
00h00 ngày 01/07/2012 đến 23h59 ngày 31/07/2012.

-

Khách hàng chịu các khoản thuế TNCN, chi phí trao thưởng (nếu có) của chương trình

-

DongA Bank có quyền thay đổi và điều chỉnh các điều kiện, điều khoản của chương trình cho
phù hợp. Thể lệ mới nhất sẽ chỉ được công bố công khai trên website của DongA Bank
(www.dongabank.com.vn).

-

DongA Bank được miễn trách đối với các trường hợp bất khả kháng xảy ra trong thời gian
diễn ra chương trình như: cháy nổ, lũ lụt, động đất… làm cho các giao dịch của chủ thẻ bị sai
lệch, không thực hiện được hoặc không truyền dữ liệu về hệ thống ngân hàng.

-

Bằng việc tham gia vào chương trình này, chủ thẻ chấp nhận tất cả các điều kiện và điều
khoản của chương trình được liệt kê trong Thể lệ chương trình này hoặc các điều chỉnh của
DongA Bank trong từng thời kỳ (nếu có) và theo tất cả các điều khoản trong Các điều khoản
và điều kiện sử dụng Thẻ Đa năng Đông Á. Đồng thời, khi tham gia chương trình, Khách
hàng đồng ý để DongA Bank sử dụng các thông tin cá nhân vào mục đích xét thưởng và
truyền thông (nếu có).
*

Bên cạnh Thẻ Đa năng Đông Á, còn áp dụng cho các loại thẻ ghi nợ nội địa do DongA Bank phát hành: Thẻ Bác sỹ, Thẻ
Nhà giáo, Thẻ liên kết sinh viên, Thẻ Mua sắm, Thẻ Richland Hill, Thẻ Ruby, Thẻ Sapphire, Thẻ Hưu trí, Thẻ Chứng khoán.
**
Chỉ áp dụng cho các điểm đến Vietnam Airlines có cung cấp dịch vụ

