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“TẶNG DẶM THƯỞNG GLP CHO HỘI VIÊN CHƯƠNG TRÌNH BÔNG SEN VÀNG MỞ THẺ TÍN DỤNG
PREMIERMILES VÀ THẺ TÍN DỤNG LINH HOẠT READY CREDIT”
ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN
1. Phạm vi Khuyến mại:
Chương trình khuyến mại “Tặng dặm thưởng GLP cho Hội viên Chương trình Bông Sen Vàng mở
thẻ tín dụng PremierMiles và Thẻ tín dụng Linh Hoạt Ready Credit” áp dụng tại Citibank N.A., chi
nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và Citibank N.A., chi nhánh Hà Nội (sau đây gọi chung là “Citibank”)
dành cho Hội viên Chương trình Bông Sen Vàng của Vietnam Airlines (“Chương trình”).
2. Thời gian Khuyến mại: Từ ngày 07/01/2015 đến hết ngày 07/04/2015
3. Sản phẩm Khuyến mại:
Thẻ tín dụng Citibank PremierMiles tại Việt Nam và Thẻ tín dụng Linh hoạt Ready Credit.
4. Nội dung Chương trình Khuyến mại:
4.1 Hội viên Chương trình Bông Sen Vàng sẽ được nhận 200 dặm thưởng GLP sau khi để lại thông tin
bao gồm họ tên, số điện thoại, email và số thẻ hội viên GLP trên trang web Citibank. Citibank sẽ liên hệ
với khách hàng để giới thiệu về thẻ tín dụng Citibank Premier Miles và thẻ Tín dụng Linh hoạt Ready
Credit.
4.2 Hôi viên Chương trình Bông Sen Vàng nhận được thêm dặm thưởng GLP sau khi đăng ký thành
công thẻ tín dụng PremierMiles và thẻ Tín dụng Linh hoạt Ready Credit, tương ứng theo hạng thẻ hội
viên Chương trình Bông Sen Vàng:

Hạng Bạch Kim: 8.000 dặm thưởng GLP;

Hạng Vàng: 5.000 dặm thưởng GLP;

Các hạng còn lại (Titan, Bạc): 3.000 dặm thưởng GLP.
5. Khách hàng Hợp lệ:
Khách hàng cá nhân phải đáp ứng tất cả các điều kiện sau:
 Khách hàng phải là Hội viên Chương trình Bông Sen Vàng của Vietnam Airlines, phải cung
cấp được chính xác số thẻ hội viên GLP của mình khi để lại thông tin trên trang web
Citibank.
 Khách hàng không phải là chủ thẻ hiện thời của bất kỳ thẻ Citibank nào sau đây:
®
®
PremierMiles, Cash Back, Rewards, Citi ACE Life hoặc Ready Credit; và
®
®
 Khách hàng không đóng thẻ Citibank PremierMiles, Cash Back, Rewards, Citi ACE Life ,
hoặc Ready Credit trong vòng 3 tháng trước khi bắt đầu Chương trình; và
- Khách hàng khi tham gia phải thanh toán đầy đủ Phí Tham Gia thẻ Tín dụng PremierMiles
VÀ phí tham gia của thẻ tín dụng Ready Credit.
Hoặc
- Mở thành công và thanh toán đầy đủ Phí Tham Gia thẻ Tín Dụng PremierMiles có Tiền Gửi
Đảm; và
 Chương trình này không áp dụng cho khách hàng Citigold. Trong trường hợp khách hàng
Citigold muốn tham gia Chương trình thì phải trả đầy đủ phí tham gia cho thẻ tín dụng
Citibank;
 Khách hàng tham gia Chương trình này sẽ không được tham gia các chương trình khuyến
mại khác dành cho chủ thẻ mới của thẻ Citibank PremierMiles trong Thời gian Khuyến mại;
 Khách hàng không phải là nhân viên ngân hàng của Citibank; và
 Khách hàng không phải là người mang quốc tịch Mỹ hoặc thường trú nhân Mỹ.

6. Thời gian nhận dặm thưởng GLP:
 Hội viên Chương trình Bông Sen Vàng nhận được 200 dặm thưởng GLP do VNA chuyển
vào tài khoản GLP trong vòng 30 ngày kể từ ngày cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin
bao gồm họ tên, số điện thoại, email và số thẻ hội viên GLP thông qua trang web Citibank.
 Số dặm thưởng GLP được tặng thêm sau khi Hội viên Bông Sen Vàng đăng ký thành công
thẻ tín dụng PremierMiles và thẻ tín dụng Linh Hoạt Ready Credit sẽ được chuyển vào trong
tài khoản GLP của Hội viên trong vòng 30 ngày kể từ lúc khách hàng nhận thẻ tín dụng
PremierMiles và thẻ tín dụng linh hoạt Ready Credit.
7. Khách hàng Hợp lệ không được đóng thẻ trong vòng 06 tháng kể từ ngày kết thúc Chương trình,
hoặc theo toàn quyển thẩm tra của Citibank là không có điểm xếp hạng tín dụng tốt thì Citibank bảo
lưu quyền thu hồi lại giá trị của số dặm thưởng GLP được tặng sau khi mở thẻ thành công.
8. Dặm thưởng GLP không phải do Citibank cung cấp. Dặm thưởng GLP này được cung cấp bởi
Vietnam Airlines theo điều kiện và điều khoản do Vietnam Airlines quy định, và Citibank không chịu
trách nhiệm dưới hình thức nào liên quan tới dặm thưởng GLP đó. Các dặm thưởng GLP này không
được Citibank chứng nhận và dù trong bất cứ hoàn cảnh nào việc đưa thêm bất sản phẩm hoặc dịch
vụ nào vào chương trình khuyến mãi này cũng sẽ không được hiểu là Citibank xác nhận hoặc giới
thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ đó.
Khách hàng Hợp lệ sẽ bị ràng buộc bởi các Điều kiện và Điều khoản của nhà cung cấp dặm thưởng
GLP. Trong trường hợp có thắc mắc hay khiếu nại liên quan đến dặm thưởng GLP, Khách hàng Hợp
lệ vui lòng liên hệ trực tiếp nhà cung cấp.
9. Citibank có toàn quyền từ chối trao dặm thưởng GLP cho bất kỳ Khách hàng nào mà Citibank, theo
toàn quyền quyết định của mình, cho là cung cấp thông tin không hợp lệ, không rõ ràng, không đầy
đủ, chưa mở thẻ thành công, hoặc vi phạm bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào của Chương trình.
10. Citibank có thể liên lạc với Khách hàng qua số điện thoại/email đã đăng ký với Citibank để xác minh
một số thông tin và yêu cầu bổ sung giấy tờ nếu cần thiết.
11. Khi Citibank cho là cần thiết, Citibank sẽ có toàn quyền thay đổi dặm thưởng bằng sản phẩm khuyến
mại khác có giá trị tương đương, nhưng không vượt quá giá trị được đề cập trong Điều 4 của các
Điều Khoản và Điều Kiện trong bất kỳ trường hợp nào.
12. Ngoài những điều khoản được quy định rõ ràng trong đây, Citibank không có thêm bất kỳ cam kết
hay đảm bảo nào, dù là rõ ràng hay ngầm hiểu, về chất lượng và sự phù hợp của dặm thưởng GLP
hoặc bất kỳ quà tặng nào. Citibank không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trong trường hợp dặm thưởng
GLP không được quy đổi thành công theo Chương trình.
13. Citibank, những công ty liên kết của Citibank, giám đốc, nhân viên và người đại diện tương ứng của
Citibank và những công ty liên kết này sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát, thiệt hại nào
(bao gồm nhưng không giới hạn ở những mất mát gián tiếp và phái sinh) hoặc bất kỳ tai nạn cá nhân
nào xảy ra từ việc tham gia vào Chương trình hoặc do việc tiếp nhận hoặc sử dụng dặm thưởng
GLP, Quà tặng hoặc bất kỳ quà tặng hoặc dịch vụ nào, ngoại trừ những trách nhiệm được luật pháp
quy định.
14. Với việc chấp nhận hay tiếp nhận dặm thưởng, Khách hàng đồng ý đảm bảo và sẽ giữ cho Citibank,
những công ty liên kết của Citibank, giám đốc, nhân viên và người đại diện của Citibank và những

công ty liên kết này không bị thiệt hại bởi những khiếu kiện, hành động, khởi kiện, xét xử, thiệt hại,
tổn thất, chi phí phát sinh hay trách nhiệm nào dành cho Citibank, những công ty liên kết của
Citibank, và giám đốc, nhân viên và người đại diện của Citibank và những công ty liên kết này do có
liên quan đến việc tham gia vào Chương trình hoặc tiếp nhận dặm thưởng GLP.
15. Citibank không có bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến các khoản thuế phát sinh từ dặm thưởng
GLP. Bất kỳ khoản thuế nào hoặc việc chi trả khoản thuế cho cơ quan thuế do việc tiếp nhận dặm
thưởng GLP và/hoặc Quà tặng sẽ là trách nhiệm của Khách hàng. Khách hàng có trách nhiệm tự tìm
hiểu về những khoản thuế phát sinh cho mình từ ý kiến của chuyên gia.
16. Khách hàng đồng ý cho Citibank sử dụng tên và hình ảnh trong bất kỳ một hoạt động quảng cáo,
khuyến mại nào sau đợt khuyến mại này.
17. Các Điều khoản và Điều kiện này được lập thành 2 bản: tiếng Anh và tiếng Việt. Bản tiếng Việt sẽ
được ưu tiên áp dụng nếu có sự khác biệt hoặc mâu thuẫn giữa 2 bản. Trong trường hợp có tranh
chấp, quyết định của Citibank là quyết định cuối cùng.
Bằng việc tham gia Chương trình Khuyến mại này, Khách Hàng mặc định chấp thuận tất cả các Điều
khoản và Điều Kiện của Chương trình Khuyến mại được liệt kê trên đây.

