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CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH HOÀN TIỀN

THẺ TÍN DỤNG VISA LIFESTYLE BẢN VIỆT

1. HOÀN TIỀN THẺ VISA LIFESTYLE:

1.1 Thể lệ chương trình hoàn tiền:

- Khách hàng được chọn 1 hoặc 2 hoặc cả 3 lĩnh vực để hưởng ưu đãi hoàn tiền.

- Điều kiện đối với giao dịch được hoàn tiền:

 Giao dịch thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ (không bao gồm giao dịch bị hoàn, hủy, có

tranh chấp hoặc giao dịch gốc được hoàn trả/hủy) và đã được ghi nợ thành công vào hệ

thống BVB;

 Giao dịch thỏa điều kiện hoàn tiền không được tiếp tục xét tham gia các chương trình

hoàn tiền khác được triển khai cùng thời điểm.

 Giao dịch thỏa điều kiện hoàn tiền vẫn được tham gia chương trình Điểm thưởng theo

quy định từng thời kỳ.

- Chốt danh sách hoàn tiền: Định kỳ 1 tháng/lần vào ngày làm việc đầu tiên của tháng T+1

(trong đó, T là tháng phát sinh giao dịch thỏa điều kiện hoàn tiền).

- Thời gian hoàn: Chậm nhất vào ngày làm việc thứ 10 của tháng T+1.

- Thẻ được yêu cầu thanh lý trước thời điểm hoàn tiền sẽ không được hưởng ưu đãi.

- Giao dịch thỏa điều kiện hoàn tiền của thẻ phụ được tính vào tổng giá trị giao dịch thỏa điều

kiện hoàn tiền của thẻ chính và được hoàn theo giới hạn quy định của từng thẻ.

- Hoàn tiền dưới dạng tích điểm thưởng.

- Việc xác định giao dịch chi tiêu của khách hàng thuộc lĩnh vực nào căn cứ vào mã MCC

hệ thống ghi nhận. Danh mục mã MCC được quy định tại Khoản 1.2 Phụ lục này.

1.2 Tỷ lệ hoàn tiền và bảng mã MCC các lĩnh vực hoàn tiền:

STT Lĩnh vực Tỷ lệ hoàn tiền MÃMCC

01
Khách sạn, hàng không,
đại lý tour (hotel, airline,
travel agencies)

5% tổng chi tiêu
- Khách sạn: 7011
- Du lịch: 4722
- Hàng không: 4511

02 Nhà hàng (restaurants) 4% tổng chi tiêu
- Nhà hàng: 5812, 5813,

5814

03
Bệnh viện, trường học
(hospital, education)

3% tổng chi tiêu

- Giáo dục: 8211, 8299,
8220

- Bệnh viện: 8011, 5912,
8062, 8398, 9399.

Tổng số tiền hoàn không vượt 600.000 VNĐ/thẻ chính/tháng và 7.200.000 VNĐ/ thẻ
chính/năm.




