
THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH 

“CHUYỂN TIỀN NHANH TỪ NƯỚC NGOÀI ĐẾN THẺ GHI NỢ QUỐC TẾ ACB VISA TẠI VIỆT NAM” 

-------o0o------- 

1. Tên chương trình: “Chuyển tiền nhanh từ nước ngoài đến thẻ ghi nợ quốc tế ACB Visa tại Việt Nam” 

2. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mãi: Thẻ ghi nợ quốc tế Visa do ACB phát hành 

3. Thời gian khuyến mãi: 08/07/2021 – 30/09/2021 

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

5. Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền 

6. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại): Dành cho cá nhân người Việt Nam 
và người nước ngoài có đủ năng lực pháp luật - hành vi dân sự là chủ thẻ của thẻ ghi nợ quốc tế ACB Visa. 

7. Nội dung ưu đãi: Tặng ngay 115.000 VNĐ cho chủ thẻ ghi nợ quốc tế ACB Visa nhận tiền chuyển nhanh với 
Visa Direct qua ứng dụng Moneygram và Remitly (số tiền được tặng sẽ tương ứng 5 USD cho giao dịch nhân 
tiền chuyển nhanh dựa vào tỷ giá chuyển đổi ngoại tệ của Visa theo từng thời điểm). 

8. Quy định chương trình: 

• Số lượng ưu đãi có hạn: Dành cho 50.000 chủ thẻ ghi nợ quốc tế Visa đầu tiên tham gia chương trình.   

• Một khách hàng (01 số tài khoản thẻ ghi nợ quốc tế ACB Visa) chỉ được nhận 01 lần ưu đãi duy nhất 
trong suốt thời gian chương trình. 

• Chương trình có thể kết thúc trước hạn do hết ngân sách mà không cần báo trước. 

• Ưu đãi sẽ được ghi nhận cho chủ thẻ ghi nợ quốc tế ACB Visa đủ điều kiện nhận thưởng sau tối thiểu 14 
ngày làm việc (kể từ ngày nhận được chuyển tiền Visa Direct qua ứng dụng). Ưu đãi sẽ xuất hiện trong 
bảng sao kê thanh toán hàng tháng. 

• Ưu đãi chỉ áp dụng khi chuyển tiền qua Chương trình Visa Direct thỏa điều kiện, ứng dụng Moneygram 
và Remitly.   

• Ưu đãi được tài trợ bởi tổ chức thẻ Visa. Visa thay mặt cho Ngân hàng phát hành (ACB) tiến hành cung 
cấp ưu đãi cho Chủ thẻ ghi nợ quốc tế Visa thỏa điều kiện chương trình. Visa không chịu trách nhiệm với 
bất kỳ chủ thẻ nào liên quan đến Ưu đãi hoặc việc thực hiện ưu đãi. Visa có quyền tạm ngưng hoặc chấm 
dứt việc tài trợ bất cứ lúc nào theo quyết định. Trong bất kỳ trường hợp tạm ngừng/ngừng tài trợ vào của 
Visa, chương trình khuyến mãi sẽ tự động bị tạm ngừng /chấm dứt. 

• Tất cả những người tham gia hiểu và đồng ý rằng: 

o Visa tài trợ cho các quyền lợi Khuyến mãi và không phải là đơn vị cung cấp dịch vụ chuyển tiền hoặc 
các dịch vụ thẻ liên quan khác cho Chủ thẻ 

o Không khiếu nại Visa liên quan đến việc nhận hoặc không nhận bất kỳ ưu đãi chuyển tiền hoặc các 
dịch vụ thẻ khác. Tất cả các khiếu nại sẽ được chuyển đến Ngân hàng phát hành thẻ của người tham 
gia; và 

o Visa không chịu trách nhiệm với bất kỳ người tham gia nào liên quan đến việc hoàn thành ưu đãi. 
Người tham gia phải liên hệ với Ngân hàng phát hành Thẻ nếu có bất kỳ khiếu nại hoặc tranh chấp 
nào liên quan đến ưu đãi chuyển tiền. 

• Trong phạm vi được pháp luật cho phép, Visa sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi 
phí hoặc khiếu nại nào (cho dù trực tiếp hay gián tiếp, và có thể thấy trước hay không lường trước được) 
phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng Khuyến mại và/hoặc các dịch vụ được cung cấp theo 
chương trình Khuyến mại 

9. Quy định khác: 



- ACB có quyền từ chối trao thưởng cho các trường hợp khách hàng gian lận. 

- Các tranh chấp về thương mại của khách hàng đối với ACB sẽ được giải quyết trên cơ sở thỏa thuận giữa 
khách hàng và ACB, nếu không thỏa thuận được, tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật. 

- Bằng việc tham gia chương trình này, khách hàng đồng ý với quyết định của ACB về việc xét duyệt các giao 
dịch hợp lệ và thực hiện trao thưởng cũng như các vấn đề liên quan đến chương trình. 

- ACB cam kết thực hiện đúng các quy định của Bộ Công thương, tuân thủ đúng các quy trình về tổ chức 
chương trình. 

- ACB được miễn trách nhiệm đối với các trường hợp bất khả kháng xảy ra trong thời gian diễn ra chương trình 
làm cho các giao dịch của khách hàng sai lệch. 

- Bằng việc tham gia chương trình này, khách hàng chấp nhận tất cả các Điều khoản và Điều kiện của chương 
trình được liệt kê trong Thể lệ chương trình. 
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