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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* 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 300.000 VNĐ:
-

Nội dung: Tặng thưởng 300.000 VNĐ (Ba trăm nghìn đồng) vào tài khoản của 100
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 01/09/2012 đến hết ngày 31/10/2012.

-

Thời gian trao thưởng: DongA Bank sẽ thông báo và trao thưởng cho khách hàng
trong vòng 15 tuần kể từ ngày kết thúc chương trình.

2. Chƣơng trình tặng thƣởng vé máy bay khứ hồi miễn phí:
-

Nội dung: Tặng thưởng 01 cặp vé máy bay khứ hồi đi một trong các địa điểm nội địa
Việt Nam** (khách hàng được quyền chuyển đổi sang chặng bay Đông Nam Á) cho
khách hàng thanh toán mua vé máy bay Vietnam Airlines trực tuyến thành công
bằng Thẻ Đa năng Đông Á.

-

Điều kiện tham gia chương trình:

-



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



Khách hàng có doanh số thanh toán vé máy bay trực tuyến bằng Thẻ Đa năng
Đông Á tối thiểu từ 20.000.000 VNĐ.



Áp dụng đối với các giao dịch thanh toán vé máy bay trực tuyến trong giai đoạn
từ ngày 01/09/2012 đến ngày 31/10/2012



Khách hàng phải trả các khoản thuế, phí liên quan đến vé thưởng.



Chủ thẻ được trúng giải là khách trực tiếp thực hiện tối thiểu 01 (một) chuyến
bay trong giai đoạn từ 01/09/2012 đến 30/11/2012 bằng vé đã mua trong giai
đoạn từ 01/09/2012 đến 31/10/2012.



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.

Thời gian trao thưởng: DongA Bank sẽ thông báo và trao thưởng cho khách hàng

Ngân hàng Đông Á
Hội sở: 130 Phan Đăng Lưu
Phường 3, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM
Tel: (84-8) 995 1483
Fax: (84-8) 995 1614
www.dongabank.com.vn

trước ngày 31/01/2013.
3. Chƣơng trình tặng thƣởng dặm bay (GLP) cho khách hàng là hội viên Bông Sen
Vàng:
-

Nội dung: Đối với các khách hàng là hội viên chương trình Bông Sen Vàng (GLP)
và sử dụng vé mua bằng Thẻ Đa năng Đông Á qua trang web
www.vietnamairlines.com và tại các kênh giao dịch điện tử của DongA Bank trong
thời gian khuyến mại, ngoài mức cộng dặm GLP thông thường, khách hàng sẽ được
Vietnam Airlines tặng thêm dặm GLP với mức tặng thêm cụ thể như sau.
Giá trị mỗi vé

Mức tặng thêm dặm GLP

(đã bao gồm thuế và các lệ phí)
Từ 0 đến 4.000.000 VND
Từ 4.000.001 đến 10.000.000 VND
Từ 10.000.001 VND trở lên
-

-

300
500
1.000

Điều kiện tham gia:


Là hội viên chương trình GLP của Vietnam Airlines.



Vé máy bay của khách hàng được mua bằng Thẻ Đa năng Đông Á qua
www.vietnamairlines.com và tại các kênh giao dịch điện tử của DongA Bank
trong giai đoạn từ 01/09/2012 đến 31/10/2012 cho các hành trình bay thực hiện
trong giai đoạn 01/09/2012 đến 30/11/2012.



Điều kiện, điều khoản, thể lệ chi tiết của chương trình do Smartlink phối hợp với
Vietnam Airlines xây dựng và được quy định chi tiết tại website
www.vietnamairlines.com

Thời gian trao thưởng: Smartlink sẽ phối hợp với Vietnam Airlines tặng dặm GLP

cho các khách hàng đủ điều kiện sau ngày 31/10/2012.
-

Điều kiện, điều khoản, thể lệ chi tiết chương trình do Smartlink phối hợp với
Vietnam Airlines xây dựng và được quy định chi tiết tại website
www.vietnamairlines.com

4. Chiết khấu 5% doanh số thanh toán vé máy bay:
-

Nội dung: Chiết khấu 5% trên tổng doanh số mua vé máy bay trực tuyến cho 05
khách hàng có doanh số mua vé máy bay trực tuyến cao nhất bằng Thẻ Đa năng
Đông Á qua website www.vietnamairlines.com và tại các kênh giao dịch điện tử của
DongA Bank.

-

Điều kiện tham gia:


Tổng doanh số được chiết khấu phải đạt từ 10 triệu đồng/ tháng trở lên. Tổng
doanh số được chiết khấu là tổng số tiền thanh toán.
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-



Được mua bởi 01 (một) mã số thẻ nội địa trong thời gian thực hiện chương trình.



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, áp dụng với các giao dịch mua vé máy bay trực tuyến
trong giai đoạn từ 01/09/2012 đến 31/10/2012 và thực hiện bay trong giai đoạn
từ 01/09/2012 đến 30/11/2012



Chủ thẻ thực hiện Giao dịch mua vé máy bay trực tuyến được trúng giải là khách
trực tiếp thực hiện tối thiểu 01 chuyến bay bằng vé đã mua trong thời gian thực
hiện chương trình.



Mỗi khách hàng chỉ được nhận chiết khấu 1 lần và giá trị chiết khấu không vượt
quá 750.000 VNĐ/khách hàng.

Thời gian trao thưởng: DongA Bank sẽ thông báo và trao thưởng cho khách hàng

trong vòng 15 tuần kể từ ngày kết thúc chương trình.
5. Chƣơng trình giá vé đặc biệt:
-

Nội dung: Giá vé rẻ trong 3 ngày (Thứ Sáu, Thứ Bảy, Chủ nhật) cuối tháng dành

riêng cho khách hàng mua vé bằng Thẻ Đa năng Đông Á trên website
www.vietnamairlines.com và tại các kênh giao dịch điện tử của ngân hàng.
-

-

Thời gian áp dụng:


Tháng Chín:

28, 29, 30/09/2012



Tháng Mười:

26, 27, 28/10/2012

Điều kiện tham gia:


Giá vé rẻ dành riêng cho khách thực hiện giao dịch mua vé trên website
www.vietnamairlines.com và tại các kênh giao dịch điện tử của ngân hàng,
không áp dụng tại các kênh bán hàng truyền thống của Vietnam Airlines (quầy
vé, đại lý).



Giá vé chưa bao gồm các loại thuế và phí. Giá vé có thể thay đổi theo tỷ giá
ngân hàng tại thời điểm xuất vé.



Vé đã mua không được hoàn lại, đổi ngày bay, đổi hành trình và tuân theo các
điều kiện, điều khoản của chương trình do được Vietnam Airlines quy định chi
tiết tại website www.vietnamairlines.com

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.

Ngân hàng Đông Á
Hội sở: 130 Phan Đăng Lưu
Phường 3, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM
Tel: (84-8) 995 1483
Fax: (84-8) 995 1614
www.dongabank.com.vn

-

Ngày giao dịch: Tính theo thời điểm giao dịch được cập nhật vào hệ thống DongA Bank
từ 00h00 ngày 01/09/2012 đến 23h59 ngày 31/10/2012.

-

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 cho 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 Dr
Card, Thẻ nhà giáo, Thẻ liên kết sinh viên, Thẻ shopping card, Thẻ Richland Hill, Thẻ Ruby, Thẻ Sapphire, Thẻ hưu
trí, Thẻ CK card
**
chỉ áp dụng cho các điểm đến Vietnam Airlines có cung cấp dịch vụ
*

