
  

  

 

 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI TẠI CGV 

DÀNH CHO CHỦ THẺ TÍN DỤNG JCB BẢN VIỆT 

1. Tên chương trình khuyến mại: Mua 02 vé xem phim CGV chỉ với 90.000 VND 

2. Phạm vi khuyến mại: Toàn quốc 

3. Loại thẻ áp dụng: Thẻ tín dụng JCB Bản Việt (số thẻ bắt đầu là 356515) 

4. Thời gian khuyến mại: Thứ 5 đến chủ nhật hàng tuần từ ngày 01/12/2022 đến 31/03/2023  

5. Hình thức khuyến mại: Giảm giá 

6. Khách hàng của chương trình khuyến mại: Chủ thẻ tín dụng JCB Bản Việt  

7. Nội dung chương trình khuyến mại: 

Chủ thẻ tín dụng JCB Bản Việt sẽ nhận được ưu đãi tại CGV như sau: 

- Mua 02 vé xem phim 2D chỉ với 90.000 VND vào thứ 5, thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần, bắt đầu từ 

9:00 và kết thúc lúc 23:59. 

- Ưu đãi áp dụng khi chủ thẻ thực hiện giao dịch mua vé trực tuyến trên ứng dụng CGV và website 

cgv.vn. 

- Mỗi chủ thẻ tín dụng Bản Việt sẽ được hưởng ưu đãi 02 lần/tháng. 

- Mỗi ngày sẽ có tối đa 20 lượt ưu đãi, ưu đãi không dùng hết của ngày ưu đãi trước sẽ được cộng dồn 

vào ngày ưu đãi tiếp theo. 

- Có tổng cộng 1.000 lượt ưu đãi trong suốt thời gian diễn ra chương trình. 

Lưu ý: 

- Ưu đãi áp dụng cho hạng ghế thường và hạng ghế VIP cho phim 2D. 

- Ưu đãi áp dụng cho tất cả các cụm rạp của CGV trên toàn quốc và tất cả các suất chiếu thông thường. 

- Ưu đãi không áp dụng cho các suất chiếu vào ngày lễ, Tết theo qui định của Pháp Luật như các ngày 

Tết Dương lịch (1/1/2023), Tết Nguyên Đán (20/1 – 26/1/2023), Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 

(29/4/2023), 30/4/2023, 1/5/2023, Ngày Quốc Khánh (2/9/2023). 

- Ưu đãi không áp dụng cho Suất chiếu Sớm, Suất chiếu Đặc biệt, không áp dụng cho các phòng chiếu 

đặc biệt như: IMAX, 4DX, GOLD CLASS, STARIUM, L’AMOUR, SWEETBOX… 

- Chương trình khuyến mại này không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác. 

- Chương trình không áp dụng cho khách hàng mua vé trực tiếp tại quầy. 

- Vé xem phim không có giá trị đổi thành tiền mặt hay hoàn trả. 

8. Cách thức nhận ưu đãi: 

- Bước 1: Chọn mua 02 vé xem phim 2D 

- Bước 2: Tại mục “Giảm giá”, chọn ô “Đối tác”, tiếp tục chọn “Ngân hàng Bản Việt” 

- Bước 3: Chọn thanh toán bằng thẻ tín dụng Bản Việt. Hệ thống sẽ tự động giảm trừ giá trị thanh toán về 

90.000 VND 

- Bước 4: Nhận vé tại rạp CGV 

9. Các quy định khác: 



  

  

 

 

- Ngân hàng Bản Việt có quyền sử dụng tên, hình ảnh và thông tin khác liên quan của khách hàng nhằm 

mục đích quảng cáo và thông báo rộng rãi với công chúng mà không phải trả bất kỳ chi phí nào khi 

khách hàng tham gia chương trình này. 

- Các thủ tục phát hành thẻ, biểu phí, điều khoản và điều kiện tiêu chuẩn của Thẻ vẫn được áp dụng đối 

với các khách hàng tham gia Chương trình khuyến mại này theo quy định hiện hành của Ngân hàng 

Bản Việt. 

- Mọi quyết định của Ngân hàng Bản Việt liên quan đến các Chương trình khuyến mại phù hợp với các 

quy định tại Chương trình này là cuối cùng, chính thức và không phải thông báo. 

- Thể lệ này được thông báo công khai trên website vietcapitalbank.com.vn và khách hàng có trách 

nhiệm cập nhật các quy định, điều kiện của Thể lệ khi tham gia chương trình khuyến mại này. 

- Trong phạm vi pháp luật cho phép, Ngân hàng Bản Việt có toàn quyền chấm dứt, sửa đổi Chương trình 

khuyến mại sau khi thông báo trước 03 (ba) ngày tại các Đơn vị kinh doanh của Ngân hàng Bản Việt 

và/hoặc trên trang web chính thức của Ngân hàng. Ngân hàng Bản Việt sẽ không chịu bất kỳ trách 

nhiệm cho bất kỳ khiếu nại, tổn thất, thiệt hại, chi phí mà bất kỳ cá nhân nào gây ra dưới bất kỳ hình 

thức nào liên quan đến các Chương trình khuyến mại này. 

- Ngân hàng Bản Việt không phải nhà cung cấp sản phẩm và các dịch vụ liên quan nên sẽ không chịu 

trách nhiệm về các khiếu nại hay thắc mắc liên quan đến những sản phẩm và dịch vụ này. Khách hàng 

sẽ bị ràng buộc bởi các điều kiện và điều khoản của nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ. Trong trường 

hợp có thắc mắc hay khiếu nại liên quan đến sản phẩm và dịch vụ có liên quan, Khách hàng vui lòng 

liên hệ trực tiếp nhà cung cấp. 

10. Thông tin liên hệ: 

Để được giải đáp các thắc mắc liên quan đến Chương trình, vui lòng liên hệ: 

- Ngân hàng Bản Việt: hotline 1900 555 596 

- CGV: 1900 6017 


