
 

 

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG ƯU ĐÃI 

Và HƯỚNG DẪN MUA HÀNG TẠI SHOPEE 

I/ NỘI DUNG ƯU ĐÃI 

Giảm ngay 30% (tối đa 300k) vào Ngày đặc biệt hàng tháng (4/4, 5/5, ... 11/11, 12/12) và giảm ngay 10% (tối đa 

100k) vào Thứ ba hàng tuần cho đơn hàng từ 500.000 VND khi thanh toán cùng Thẻ Tín dụng & Ghi nợ Quốc tế 

ACB (Visa/ JCB/ Mastercard), từ nay đến 31/12/2020. 

Áp dụng theo mức ưu đãi của Ngày đặc biệt nếu Ngày đặc biệt trùng với Thứ 3 

II/ ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG 

1/ Điều kiện chung 

Áp dụng cho khách hàng là chủ thẻ tín dụng/ ghi nợ quốc tế ACB có số thẻ (số BIN) bắt đầu bằng: 

Visa 
Signature 

Visa Platinum Visa Gold Visa Classic Visa Business Visa Platinum 
Debit 

Visa Debit 

4365 99 4365 99 4791 39 4791 38 4791 40 4200 03 4221 09 

World 
MasterCard 

MasterCard 
Debit 

MasterCard 
Gold 

MasterCard 
Standard 

JCB Credit 
Gold 

JCB Credit 
Classic 

JCB Debit 

5593 12 5370 18 5465 55 5459 68 3567 95 3567 94 3577 03 

- Ưu đãi áp dụng: 1 thẻ/ ngày ưu đãi  

- Khách hàng chỉ tiến hành thanh toán khi hệ thống đã hiển thị số tiền giảm giá. ACB và Shopee không chịu trách 

nhiệm về việc hệ thống không hiển thị số tiền giảm giá mà chủ thẻ vẫn tiến hành thanh toán. 

- Chương trình chỉ áp dụng cho chi tiêu tiêu dùng của cá nhân, mọi trường hợp mua đi bán lại, cố tình gian lận, 

trục lợi từ chương trình đều sẽ bị từ chối ưu đãi và khấu trừ bằng cách ghi nợ ngược lại vào thẻ đã thực hiện giao 

dịch. 

- Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi/ nhập mã giảm giá và các hình thức thanh toán khác. 

- Ưu đãi giảm giá không được phép chuyển đổi thành tiền mặt/ hàng hóa/ dịch vụ cũng như không được chuyển 

nhượng cho người khác. 

- Lượt giảm giá không được cấp lại trong trường hợp đơn hàng bị hoàn/ trả hoặc bị hủy do người mua. 

- Khi hết ngân sách, chương trình có thể kết thúc trước thời hạn 

2/ Điều kiện áp dụng tại Shopee 

- Số lượt ưu đãi: 110 lượt vào Thứ ba hàng tuần và 165 lượt vào Ngày đặc biệt hàng tháng 

- Chương trình áp dụng cho tất cả các sản phẩm/dịch vụ được bán/cung cấp tại website www.shopee.vn  và ứng 
dụng di động Shopee ngoại trừ sim, thẻ cào, evoucher, gói sản phẩm (mua 1 tặng 1, mua 2 giảm 10%...), đơn do 
người bán tự vận chuyển. 



 

 

- Khách hàng đăng nhập tài khoản trên website www.shopee.vn và ứng dụng di động Shopee (hoặc đăng kí tài 
khoản nếu là khách hàng mới). Tại bước thanh toán cuối cùng, nhập thẻ quốc tế ACB hợp lệ để hưởng ưu đãi. 

- Khách hàng chỉ tiến hành thanh toán khi hệ thống đã hiển thị số tiền giảm giá. Shopee và ACB không chịu trách 
nhiệm về việc hệ thống không hiển thị số tiền giảm giá mà chủ thẻ vẫn tiến hành thanh toán.  

-  Chương trình chỉ áp dụng cho chi tiêu tiêu dùng của cá nhân, mọi trường hợp mua đi bán lại, cố tình gian lận, trục 
lợi từ chương trình đều sẽ bị từ chối ưu đãi và khấu trừ bằng cách ghi nợ ngược lại vào thẻ đã thực hiện giao dịch. 

- Để biết thêm chi tiết, hỗ trợ kiểm tra và tư vấn, khách hàng vui lòng liên hệ: 

+ Shopee hotline: 1900-1221 (24/7, kể cả T7 & CN) Riêng các ngày Lễ, Tết chỉ làm việc từ 8:00 AM 17:00 PM.  

+ ACB hotline: 1900-545486 hoặc 028-38247247 

III/ LƯU Ý KHI MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TẠI SHOPEE 

Thông tin của thẻ tín dụng/ ghi nợ quốc tế ACB cần được thiết lập sẵn vào Tài khoản Shopee trước khi mua sắm: 

1. Đối với giao diện trên web Shopee 
 Truy cập Link: https://shopee.vn/user/account/payment 

 Vào mục “Tài khoản của tôi”, chọn “Ngân hàng” ở mục “Thẻ tín dụng/ghi nợ của tôi” chọn “Thêm thẻ tín 
dụng mới” 

2. Đối với giao diện trên ứng dụng Shopee 
Vào mục thiết lập tài khoản, chọn “Thêm thẻ tín dụng mới” ở mục “Tài khoản/ Thẻ ngân hàng ” 

 

 

https://shopee.vn/user/account/payment

