ĐIỀU KIỆN ĐIỀU KHOẢN ƯU ĐÃI WELCOME GIFT

1. Đối tượng áp dụng: Chủ thẻ tín dụng quốc tế BIDV VISA INFINITE phát
hành mới (bao gồm thẻ chính và thẻ phụ) đóng phí thường niên ở 1 trong 3
mức sau: 29.999.000 VND, 19.999.000 VND, 9.999.000 VND
2. Điều kiện áp dụng ưu đãi: Khách hàng được hưởng ưu đãi ngay khi phát hành
thành công thẻ tín dụng quốc tế BIDV VISA INFINITE
3. Nội dung quà tặng: Chủ thẻ BIDV Visa Infinite được lựa chọn tặng 1 trong 2
quà tặng sau khi đăng ký phát hành thẻ:
- 15,000 dặm thưởng Bông Sen Vàng của Vietnam Airlines để linh hoạt quy đổi
vé thưởng, nâng hạng ghế, hành lý miễn cước, phòng chờ… trên các chuyến
bay do Vietnam Airlines và một số hãng trong Sky Team khai thác.
- Thẻ Hội viên Accor Plus với quyền lợi đặt phòng và ẩm thực đặc biệt tại hơn
4,000 khách sạn hàng đầu của Tập đoàn Accor
4. Thời gian nhận quà tặng:
- Dặm thưởng Vietnam Airlines: trong vòng tối đa 1 tháng kể từ thời điểm phát
hành thẻ, BIDV sẽ thông báo cho khách hàng qua email và cộng gộp trực tiếp
điểm thưởng vào tài khoản mã GLP của khách hàng tại Vietnam Airlines.
- Thẻ hội viên Accor Plus: trong vòng tối đa 2.5 tháng kể từ thời điểm phát hành
thẻ, BIDV sẽ thông báo cho khách hàng qua email và cán bộ BIDV trao tặng
trực tiếp thẻ hội viên cho Khách hàng.
5. Điều kiện điều khoản sử dụng
- Chủ thẻ thông báo với cán bộ Quản lý khách hàng BIDV về hình thức quà tặng
đã lựa chọn: dặm thưởng Vietnam Airlines hoặc thẻ hội viên Accor Plus.
- Trường hợp khách hàng chọn thẻ hội viên Accor Plus:
+ Nếu khách hàng hiện đang không sở hữu thẻ Accor còn hiệu lực (bao gồm
khách hàng mới và khách hàng đã từng là hội viên Accor nhưng không còn
quyền lợi hội viên) được phát hành thẻ hội viên mới.
+ Nếu khách hàng hiện đang sở hữu thẻ Accor còn hiệu lực, chủ thẻ sẽ được
chuyển nhượng quyền lợi welcome gift cho 01 người khác hợp lệ (theo chính
sách của nhà cung cấp Accor Plus). BIDV sẽ thông báo lại Quý khách để cung
cấp thông tin người thụ hưởng welcome gift (nếu cần). Khách hàng không
được gia hạn quyền lợi thẻ hội viên theo chương trình này.
- Trường hợp khách hàng chọn dặm thưởng Vietnam Airlines, Khách hàng phải
cung cấp cho cán bộ Quản lý khách hàng BIDV mã GLP (số thẻ hội viên Bông
Sen Vàng của Vietnam Airlines) trong vòng 15 ngày kể từ ngày phát hành thẻ
(BIDV khuyến khích khách hàng cung cấp ngay khi phát hành thẻ BIDV VISA
INFINITE). Sau 15 ngày (bao gồm thứ 7, Chủ nhật và ngày lễ) kể từ ngày phát
hành thẻ, nếu BIDV không nhận được thông tin mã GLP của Khách hàng,
BIDV sẽ không có trách nhiệm cộng Dặm thưởng vào tài khoản GLP của
khách hàng.
- Khách hàng sử dụng quà tặng trong phạm vi chương trình khuyến mại theo
điều kiện, điều khoản được quy định bởi đơn vị cung cấp dịch vụ. BIDV không
phải là đơn vị cung cấp dịch vụ. BIDV không chịu trách nhiệm và xử lý khiếu
nại của khách hàng liên quan đến quy trình, chất lượng cung cấp dịch vụ của
đơn vị cung cấp dịch vụ hoặc các bên thứ 3 khác (nếu có).
Trung tâm thẻ

Page 1

