
CHI TIẾT ƯU ĐÃI

MỞ THẺ NGAY, NHẬN VÉ LIỀN TAY

1. Tên chương trình khuyến mại: Mở thẻ ngay, nhận vé liền tay.

2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc.

3. Hình thức khuyến mại: Tặng vé xem phim sử dụng tại cụm rạp chiếu phim CGV
trên toàn quốc cho mỗi khách hàng thỏa mãn điều kiện chương trình.

4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/11/2022 đến hết ngày 15/11/2022 hoặc cho
đến khi quà tặng trong chương trình được sử dụng hết.

5. Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại: Thẻ tín dụng CAKE.

Số lượng hàng hóa, dịch vụ (nếu có): …………………………………………………

6. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Vé xem phim sử dụng tại cụm rạp chiếu
phim CGV trên toàn quốc.

7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại):
Áp dụng cho Khách hàng cá nhân lần đầu đăng ký và phát hành thành công Thẻ tín dụng
CAKE trên ứng dụng Cake by VPBank.

8. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: 271.600.000 VNĐ (Bằng
chữ: Hai trăm bảy mươi mốt triệu sáu trăm nghìn đồng).

9. Tổng giá trị quà tặng được chia theo từng giai đoạn triển khai chương trình, cụ
thể như sau:

STT Quà tặng Giá trị quà tặng

(VNĐ)/Mã ưu đãi

Số lượng

quà tặng

(Mã ưu đãi)

Thành tiền

(VNĐ)

1

Mã ưu đãi có thể đổi

được Vé xem phim 2D tại

cụm rạp CGV trên toàn

quốc được quản lý vận

hành bởi CÔNG TY TNHH

CJ CGV VIETNAM có Giấy

CNĐKDN: 0303675393

97.000 2.800
271.600.00

0

Tổng giá trị quà tặng
271.600.00

0

10. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại:



a) Trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại, khách hàng phải thỏa mãn
đồng thời các điều kiện sau:

- Khách hàng lần đầu tiên đăng ký và phát hành thành công Thẻ tín dụng CAKE trên
Ứng dụng CAKE trong thời gian diễn ra chương trình.

- Việc đăng ký và phát hành thành công Thẻ tín dụng CAKE trên Ứng dụng CAKE
trực tiếp từ đường dẫn (link) chính thức của Cake là:
https://cakevn.onelink.me/HHDV/ybhvb58x

- Đối với trường hợp khách hàng đăng ký và phát hành thành công Thẻ tín dụng CAKE
trên Ứng dụng CAKE KHÔNG từ đường link chính thức của Cake là
https://cakevn.onelink.me/HHDV/ybhvb58x sẽ không nhận được quà tặng của
chương trình.

- Chương trình không áp dụng với trường hợp khách hàng đã đăng ký và được phát
hành thành công Thẻ tín dụng CAKE trước ngày bắt đầu triển khai chương trình hoặc
phát hành lại Thẻ tín dụng CAKE.

b) Quy định về quà tặng dành cho khách hàng thỏa mãn điều kiện chương
trình:

- Mỗi khách hàng thỏa mãn điều kiện quy định tại Mục 10.a trên đây sẽ được nhận 02
Mã ưu đãi sử dụng để quy đổi sang Vé xem phim 2D tại cụm rạp chiếu phim CGV
trên toàn quốc. Mỗi khách hàng chỉ được xét tặng quà 1 lần trong thời gian triển khai
của Chương trình.

- Mỗi một Mã ưu đãi nhận được, trong thời gian đổi vé, khách hàng có thể đổi được 01
Vé xem phim 2D sử dụng tại cụm rạp chiếu phim CGV trên toàn quốc.

- Thời gian sử dụng Mã ưu đãi (Thời gian đổi vé): Kể từ ngày Khách hàng nhận Mã
Ưu đãi qua email (thư điện tử) cake-news@promo.cake.vn đến trước 23 giờ 59 phút
ngày 31/12/2022. Hết Thời gian đổi vé này, Mã ưu đãi đổi vé hết giá trị sử dụng.

- Thời gian sử dụng Vé xem phim: Kể từ ngày Khách hàng đổi thành công từ Mã Ưu
dãi thành Vé xem phim (vé xem phim được tặng) trên hệ thống của CGV đến trước
23 giờ 59 phút ngày 31/12/2022. Hết thời gian này, Vé xem phim của Khách hàng hết
giá trị sử dụng.

- Vé xem phim được tặng có thể sử dụng tất cả các ngày trong tuần, từ thứ Hai đến Chủ
Nhật.

- Vé xem phim được tặng không không thể sử dụng và/hoặc đổi lấy vé khác để sử dụng
cho các suất chiếu ngày Lễ, Tết; không áp dụng cho các suất chiếu sớm và suất chiếu
đặt biệt.

- Vé xem phim được tặng không thể sử dụng và/hoặc đổi vé khác để sử dụng cho các
phòng chiếu đặc biệt (IMAX, 4DX, Gold Class, L’Amour, Starium, Sweetbox…).
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- Khách hàng đã tham gia Chương trình này được tham gia đồng thời với các chương
trình khuyến mại khác của Cake by VPBank tại rạp chiếu phim CGV trên toàn quốc.

c) Quy định về thủ tục trả thưởng (chuyển giao Mã ưu đãi):

- Mã ưu đãi được cấu trúc: XXXXXXXXXXXX, là một dãy số gồm 12 chữ số được Hệ
thống của CGV cung cấp cho VPBank, và được VPBank phát hành ngẫu nhiên cho
Khách hàng thỏa mãn điều kiện chương trình.

- Mã ưu đãi hợp lệ là Mã ưu đãi của Khách hàng thuộc đối tượng tham gia Chương
trình này nhận được khi đăng ký mở và phát hành thành công Thẻ tín dụng CAKE
trong thời gian diễn ra chương trình.

- Thời gian gửi Mã ưu đãi cho khách hàng: Mã ưu đãi của Khách hàng thỏa mãn điều
kiện sẽ được phát hành theo lịch cụ thể như sau:

Đợt chốt danh sách
khách hàng

trúng thưởng

Thời gian xét dữ liệu khách hàng đủ
điều kiện của Chương trình

Ngày chốt danh sách và
gửi quà tặng

cho khách hàng

Đợt 1
Từ (00:00) ngày 01/11/2022 –

(23:59) ngày 06/11/2022
Ngày 11/11/2022

Đợt 2
Từ (00:00) ngày 07/11/2022 – đến

(23:59) ngày 15/11/2022
Ngày 18/11/2022

- Cách thức phát hành Mã ưu đãi: Mã ưu đãi được VPBank gửi bằng email (thư điện
tử) cake-news@promo.cake.vn tự động tới địa chỉ email Khách hàng đã đăng ký trên
hệ thống Ngân hàng số CAKE by VPBank.

- Cách thức sử dụng Mã ưu đãi:
● Đối với khách hàng thực hiện đặt vé trực tiếp tại Quầy, khách hàng cung cấp

email có chứa Mã ưu đãi cho nhân viên CGV để được đổi Vé xem phim hợp
lệ.

● Đối với khách hành thực hiện đặt vé trực tuyến trên trang chủ
https://www.cgv.vn/ hoặc ứng dụng điện thoại CGV Cinemas, khách hàng
nhập trực tiếp Mã ưu đãi tại mục “Coupon” để đổi Vé xem phim hợp lệ.

- VPBank không hỗ trợ xử lý và không chịu trách nhiệm trong trường hợp đã gửi email
có chứa Mã ưu đãi cho Khách hàng nhưng vì một lý do nào đó Khách hàng không thể
xem phim hoặc làm lộ thông tin (Mã Ưu đãi, mã vé xem phim, …) cho người khác.

- VPBank không chịu trách nhiệm trong trường hợp email của Khách hàng đăng ký
trên hệ thống Ngân hàng số CAKE by VPBank bị sai hoặc có thay đổi mà không cập
nhật tại từng thời điểm diễn ra Chương trình. Khách hàng có thể chủ động liên hệ
hotline 1900 636 686 hoặc truy cập website https://cake.vn/ để được biết thông tin mã
dự thưởng hợp lệ mà Khách hàng được phát hành để tham gia quay thưởng.
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- VPBank không chịu trách nhiệm trong trường hợp email của Khách hàng đăng ký
trên hệ thống Ngân hàng số CAKE by VPBank bị sai hoặc có thay đổi mà không cập
nhật tại từng thời điểm diễn ra Chương trình. Khách hàng có thể chủ động liên hệ
hotline 1900 636 686 hoặc gửi email tới chat@cake.vn để được hỗ trợ.

- Tại thời điểm VPBank chốt danh sách khách hàng trúng thưởng và gửi Mã ưu đãi,
Khách hàng đảm bảo trạng thái tài khoản thanh toán CAKE của Khách hàng đang
hoạt động (không bị đóng, khóa hoặc tạm khóa vì bất kỳ lý do gì). VPBank không gửi
Vé điện tử đối với Khách hàng đã đóng tài khoản thanh toán CAKE.

- Khách hàng lưu ý, trong bất cứ trường hợp thông báo trúng thưởng qua điện thoại hay
email, CAKE by VPBank không yêu cầu Khách hàng truy cập vào link để xác nhận
và/hoặc cung cấp bất cứ thông tin nào bao gồm: tên đăng nhập (user), mật khẩu
(password), OTP.

d) Quà tặng sẽ được chi trả theo mã khách hàng (user ID) thỏa điều kiện theo ghi nhận trên
hệ thống trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại.

e) Chương trình có thể chấm dứt trước thời hạn khi Ngân sách (số lượng quà tặng) của
Chương trình được sử dụng hết. Quà tặng sẽ được chi cho giao dịch thanh toán hợp lệ
tính theo thời gian giao dịch trong suốt chương trình khuyến mại.

f) VPBank có toàn quyền từ chối trao thưởng/thu hồi một phần hoặc toàn bộ (các) quà tặng
cho bất kỳ khách hàng nào khi VPBank phát hiện hoặc nghi ngờ khách hàng cung cấp
thông tin không hợp lệ, không rõ ràng, không đầy đủ thông tin mạo danh về chương trình
làm ảnh hưởng uy tín thương hiệu của VPBank hoặc gian lận bao gồm nhưng không giới
hạn: (a) sai lệch hoặc có dấu hiệu bất thường giữa các thông tin nhận biết khách hàng với
các yếu tố sinh trắc học do chủ tài khoản (người được giới thiệu hoặc người giới thiệu)
cung cấp trong quá trình mở tài khoản thanh toán CAKE bằng phương pháp điện tử, (b)
các giao dịch có nghi ngờ gian lận nhằm nguỵ tạo giao dịch đầu tiên thành công để được
hưởng khuyến mãi này hoặc vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của Thể lệ
chương trình.

11. Tên của các thương nhân cùng thực hiện, nội dung tham gia cụ thể và trách
nhiệm cụ thể của từng thương nhân tham gia thực hiện trong chương trình (Trường hợp
nhiều thương nhân cùng phối hợp thực hiện chương trình khuyến mại hoặc thương nhân
kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương
nhân khác theo thỏa thuận (văn bản thỏa thuận/hợp đồng gửi kèm).

VPBank cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về chương trình
khuyến mại trên theo quy định của pháp luật hiện hành.
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ĐẠI DIỆN VPBANK

(Ký tên và đóng dấu)


