
ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA CHƯƠNG TRÌNH 

“Chi tiêu Online nhận ngay ưu đãi” 

Bản Điều khoản và Điều kiện này có hiệu lực từ 22/07/2019 

Khách hàng cần lưu ý rằng khi Khách hàng tham gia Chương Trình/ đồng ý nhận các ưu đãi theo 

Chương Trình, Khách hàng sẽ được xem là đã đọc, hiểu và chấp thuận bản Điều Khoản và Điều 

Kiện này.  

1. Chương Trình “Chi tiêu Online cùng Thẻ tín dụng MB” (“Chương Trình”) áp dụng cho 

chủ thẻ tín dụng Quốc tế MB. 

2. Chương Trình áp dụng cho các Chủ Thẻ Tín Dụng sau: 

 MB Visa các hạng Chuẩn, Vàng, Bạch Kim 

 MB JCB Sakura các hạng Chuẩn, Vàng, Bạch Kim 

 MB VinID Visa các hạng Chuẩn, Bạch Kim 

phát hành bởi Ngân hàng TMCP Quân Đội (“MB”) (sau đây gọi là “Thẻ” hay “Thẻ Tín Dụng 

MB”) 

3. Thời gian khuyến mại: Từ 9h đến hết 23h59' hàng ngày. Áp dụng các ngày trong tuần 

(hoặc cho đến khi hết lượt ưu đãi của chương trình, tùy theo điều kiện nào đến trước) từ 

ngày 22/07/2019 đến hết ngày 22/09/2019. 

4.  Ưu Đãi dành cho các khách hàng sử dụng Thẻ Tín Dụng MB: Giảm 20% tối đa 200.000 

VNĐ cho hóa đơn từ 500.000 VNĐ trên Shopee/Lazada và tối đa 150.000 VNĐ cho hóa 

đơn từ 600.000 VNĐ trên Tiki khi thanh toán bằng thẻ quốc tế Visa/JCB/VinID MBBank 

có đầu thẻ là 484803, 484804, 472674, 356418, 356419, 356433 đối với các Thẻ đang 

trong trạng thái hoạt động.  

5. Chương trình áp dụng cho tất cả chủ thẻ tín dụng (bao gồm thẻ chính và thẻ phụ) MB, bao 

gồm cả những thẻ tín dụng mở mới của MB trong thời gian triển khai chương trình. 

6. Khách hàng đăng nhập tài khoản trên website www.shopee.vn ; www.tiki.vn; 

www.lazada.vn  hoặc ứng dụng Shopee/Tiki/Lazada và chọn hình thức thanh toán bằng 

thẻ MBBank để được giảm giá trực tiếp. 

7. Điều kiện và điều khoản chương trình: 

- Khách hàng phải thanh toán tất cả các khoản tiền, phí phát sinh từ việc mua bán hàng 

hóa, sử dụng dịch vụ do đối tác cung cấp bằng thẻ tín dụng do MB phát hành. 

- Mỗi thẻ MBBank chỉ nhận ưu đãi 01 lần/ngày/trang web trong thời gian diễn ra 

chương trình. 

- Giao dịch cần được ghi nhận vào hệ thống MB không quá 30 ngày kể từ ngày kết thúc 

chương trình (tức ngày 22/09/2019). 

- Các ưu đãi tại Thỏa thuận này không được chuyển nhượng, quy đổi thành tiền mặt 

hoặc phương thức thanh toán khác. 

- Khách hàng không được tách hóa đơn dưới mọi hình thức. 

http://www.shopee.vn/
http://www.tiki.vn/
http://www.lazada.vn/


- Khách hàng có thể không được nhận ưu đãi trong trường hợp phát sinh vấn đề từ hệ 

thống Cổng thanh toán của đối tác. Đồng thời, MB được miễn mọi trách nhiệm liên 

quan đến giao dịch giữa Khách hàng và đối tác. 

- Khách hàng khi tham gia chương trình vẫn được hưởng đồng thời những ưu đãi thuộc 

tính năng hiện tại của thẻ tín dụng khách hàng đang sử dụng (hoàn tiền/tích điểm…). 

- Số lượng ưu đãi có hạn. Khách hàng có thể không nhận được ưu đãi nếu ngân sách 

phân bổ đã được sử dụng hết.  

- Ưu đãi sẽ không được cấp lại nếu đơn hàng bị hủy hoặc đổi trả vì bất cứ lý do gì.    

- Chương trình chỉ dành cho khách hàng mua lẻ. 

- Ưu đãi không áp dụng cho các đơn hàng sau: 

+ Đơn hàng mua sản phẩm sim, thẻ cào, và e-voucher hoặc các sản phẩm khác tùy 

từng thời kỳ. 

+ Đơn hàng đang áp dụng các chương trình ưu đãi và mã ưu đãi khác. 

+ Đơn hàng do người bán tự vận chuyển 

+ Đơn hàng có dấu hiệu lạm dụng khuyến mãi hoặc vi phạm vào các Tiêu chuẩn cộng 

đồng hoặc Chính sách của các đối tác, hoặc không thỏa mãn đủ các điều kiện yêu cầu. 

8. Các điều kiện khác của Chương trình:  

- MB được phép sử dụng hình ảnh, tư liệu và các thông tin liên quan đến người trúng 

thưởng cho mục đích quảng cáo, khuyến mại 

9. Nếu có thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến chương trình, Khách hàng liên hệ Bộ phận 

chăm sóc khách hàng MB 247 và trong vòng 24h từ lúc sự cố phát sinh. 

 Hotline Shopee/Lazada/Tiki 

 Trung tâm Dịch vụ Khách hàng MB: 1900545426 hoặc (84-24)37674050.   

10. Điều khoản chương trình có thể được cập nhật trong thời gian chương trình và không được 

thông báo trước. Khách hàng lưu ý theo dõi điều khoản chương trình thường xuyên để 

nắm được thông tin. 

11. Các quy định chung  

11.1. MB sẽ căn cứ vào thông tin ngày giao dịch và ngày ghi nhận giao dịch (còn gọi là 

ngày hệ thống) được lưu trữ trên hệ thống của MB để xác định giao dịch chi tiêu hợp 

lệ và điều kiện hưởng ưu đãi theo từng loại ưu đãi trong Chương Trình.  

Chú ý: Tin nhắn xác nhận giao dịch thành công không có giá trị xác nhận một giao 

dịch thẻ đã được ghi nhận vào hệ thống của MB.  

11.2. Bất cứ giao dịch nào mà MB nghi vấn là giao dịch không hợp lệ dựa trên thông tin 

về thời gian, nơi thực hiện giao dịch hoặc các yếu tố khác sẽ bị trừ ra khỏi tổng giao 

dịch chi tiêu hợp lệ. MB có quyền yêu cầu Chủ Thẻ cung cấp hóa đơn tài chính và 

các giấy tờ/thông tin bổ sung của các khoản chi tiêu để chứng minh giao dịch hợp lệ. 

Trong trường hợp Chủ Thẻ không hoặc không thể chứng minh giao dịch hợp lệ, MB 

có quyền không tính các giao dịch của Chủ Thẻ vào giá trị chi tiêu hợp lệ trong Thời 

Gian Chương Trình.  



11.3. Bất cứ giá trị nào của các giao dịch bị hủy, có tranh chấp và/hoặc được hoàn lại 

trong Thời Gian Chương Trình sẽ bị trừ ra khỏi tổng giá trị giao dịch chi tiêu hợp lệ.  

11.4. Khách hàng có thể kiểm tra các giao dịch được ghi nhận vào tài khoản Thẻ của mình 

qua kênh Internet Banking hoặc Trung tâm Dịch vụ Khách hàng MB: 1900545426 

hoặc (84-24)37674050.  

11.5. Sau khi Chủ Thẻ đủ điều kiện nhận được ưu đãi, nếu các giao dịch hợp lệ để tham 

gia ưu đãi bị trả lại hoặc bị hủy, MB có quyền trừ giá trị của ưu đãi vào tài khoản 

Thẻ Tín Dụng MB đã được dùng để hưởng ưu đãi của Chủ Thẻ Chính. Giao dịch sẽ 

được thể hiện trên bảng sao kê Thẻ của Chủ Thẻ Chính. 

11.6. Đối với các tranh chấp phát sinh liên quan đến Chương Trình, MB sẽ giải quyết trên 

tinh thần hợp tác với khách hàng. Trong trường hợp các bên không đạt được thỏa 

thuận, tranh chấp sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

11.7. Bản Điều Khoản và Điều Kiện của Chương Trình này có thể bị điều chỉnh tại từng 

thời điểm theo quyết định của MB. Nội dung thay đổi (nếu có) sẽ được thông báo, 

đăng ký theo quy định pháp luật và cập nhật trên website của MB trước ngày áp 

dụng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THANH TOÁN BẰNG THẺ MB ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI 

I. Tại Tiki 

Bước 1: chọn món hàng cần mua cho vào Giỏ hàng 

Chọn Tiến hành đặt hàng 

 

Bước 2: Chọn địa chỉ giao hàng 

Bước 3: Chọn hình thức thanh toán 

Chọn “Thẻ MB giảm 20% tối đa 150k cho đơn hàng từ 600k” 

Nhập thông tin thẻ MB, Khách hàng sẽ thấy được giảm 20% tối đa 150.000 VNĐ bên góc phải 

trên giá trị đơn hàng.  

Tiến hành thanh toán và đặt hàng. 



 

II. Tại Shopee 

Bước 1: chọn món hàng cần mua cho vào Giỏ hàng 

Chọn Tiến hành đặt hàng 

Bước 2: Chọn địa chỉ giao hàng 

Bước 3: Chọn hình thức thanh toán 

Chọn “20% Giảm logo thẻ MB” 

Nhập thông tin thẻ MB, Khách hàng sẽ thấy được giảm 20% tối đa 200.000 VNĐ bên góc phải 

trên giá trị đơn hàng.  

Tiến hành thanh toán và đặt hàng. 



 

III. Tại Lazada 

Bước 1: Chọn món hàng cần mua cho vào Giỏ hàng 

Bước 2: Chọn địa chỉ giao hàng 

Nhập mã giảm giá MBBANK20 và số thẻ tín dụng MB, Khách hàng sẽ thấy được giảm 20% tối 

đa 200.000 VNĐ bên góc phải trên giá trị đơn hàng.  

Bước 3: Chọn hình thức thanh toán bằng thẻ tín dụng 

 

Tiền hành thanh toán và đặt hàng. 


