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ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

DA XINH RẠNG NGỜI CÙNG UOB VÀ ORACLE 

 

(Bản Điều Khoản và Điều Kiện này có hiệu lực kể từ ngày 24/05/2021) 

 

Khách hàng cần lưu ý rằng khi Khách hàng tham gia Chương Trình hoặc 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 (“Điều Khoản 

và Điều Kiện”). 

 

1. Chương trình: “Da xinh rạng ngời cùng UOB và ORACLE” (“Chương Trình”) được áp dụng tại Thành 

phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.  

 

2. Thời gian khuyến mại: từ ngày 24/05/2021 đến 31/03/2022 (bao gồm hai ngày này) hoặc sớm hơn 

nếu ngân sách dành cho chương trình hết. 

 

3. Đối tượng khách hàng: Tất cả khách hàng của Ngân hàng TNHH một thành viên United Overseas 

Bank (Việt Nam) (“UOB” hoặc “Ngân hàng”) sử dụng thẻ ghi nợ UOB Napas (“Thẻ”) để thanh toán dịch 

vụ tại các cửa hàng của CÔNG TY TNHH VẺ ĐẸP CHUYÊN NGHIỆP TOÀN CẦU (sau đây gọi tắt là 

“Oracle”) theo Phụ lục dưới đây (“Khách hàng”). Không áp dụng cho các khách hàng đang là khách 

hàng tham gia Dịch vụ Ngân hàng Ưu Tiên của Ngân hàng. 

 

4. Nội dung khuyến mại:  

 Khách hàng sẽ được giảm giá trực tiếp 35% trên tổng hóa đơn, áp dụng cho tất cả dịch vụ chăm 

sóc da. 

 Mức giảm giá không áp dụng cho cho các dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ và tiêm thẩm mỹ theo qui 

định của Oracle. 

 

5. Điều khoản và điều kiện cụ thể: 

 Mỗi chương trình chỉ được áp dụng một lần cho một chủ thẻ trong suốt thời gian khuyến mại. 

 Chương trình không áp dụng đồng thời với những chương trình khuyến mại khác của Oracle. 

 Ngân sách dành cho chương trình là 99.000.000 VND. Chương trình có thể kết thúc trước thời 

gian khuyến mại nếu ngân sách dành cho chương trình hết. 

 

6. Điều khoản về giao dịch hợp lệ: 

a. Trong Chương Trình này, Giao Dịch Hợp Lệ là giao dịch thanh toán hợp pháp theo quy định của 

pháp luật Việt Nam.  

b. Giao Dịch Hợp Lệ không bao gồm giao dịch kích hoạt thẻ, chuyển khoản, rút tiền mặt dưới mọi 

hình thức (tại quầy, tại máy ATM hoặc tại máy POS…), giao dịch nạp tiền vào ví điện tử, các giao 

dịch liên quan đến việc thanh toán các khoản phí Ngân hàng. Ngày và giờ của các giao dịch sẽ 

được căn cứ dựa vào thông tin được lưu trữ trên hệ thống của Ngân hàng. Lưu 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 Ngân hàng. 

c. Các Giao Dịch Hợp Lệ sẽ được tính vào tổng số lượng giao dịch và giá trị giao dịch để xem xét 

được hưởng Ưu đãi. Ngân hàng có quyền yêu cầu Khách hàng cung cấp tài liệu và thông tin hợp 

lệ từ Khách hàng về giao dịch mua hàng và địa điểm chấp nhận giao dịch, kể cả hóa đơn tài chính 

hợp pháp để chứng minh giao dịch mà Khách hàng đã thanh toán bằng thẻ là Giao Dịch Hợp Lệ. 

Ngân hàng có quyền liên hệ với các điểm chấp nhận thẻ để xác minh các Giao Dịch Hợp Lệ. Nếu 

Khách hàng từ chối cung cấp những thông tin hoặc tài liệu nói trên hoặc Ngân hàng xác minh được 
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rằng giao dịch thực hiện không phải là Giao Dịch Hợp Lệ, Ngân hàng có quyền loại các giao dịch 

này ra khỏi tổng số lượng giao dịch và giá trị giao dịch được hưởng khuyến mại của Chương Trình. 

d. Các giao dịch bị hủy, tranh chấp, giả mạo và/hoặc được hoàn trả lại trong hoặc sau thời gian 

khuyến mại sẽ bị trừ khỏi tổng số lượng và giá trị Giao Dịch Hợp Lệ. 

e. Sau khi Khách hàng nhận được Ưu đãi, nếu các Giao Dịch Hợp Lệ để tham gia Ưu đãi bị trả lại 

hoặc bị hủy, Ngân hàng có quyền trừ giá trị của Ưu đãi vào tài khoản của Khách hàng. 

 

7. Điều khoản liên quan đến ưu đãi do Oracle cung cấp: 

Ngân hàng không phải nhà cung cấp ưu đãi và dịch vụ. Các sản phẩm/ dịch vụ này được cung cấp bởi 

các nhà cung cấp tương ứng theo điều kiện và điều khoản do nhà cung cấp đó quy định. Khách hàng 

sẽ tuân thủ các Điều kiện và Điều khoản của nhà cung cấp Ưu đãi và hàng hóa/ dịch vụ có liên quan. 

Trong trường hợp có thắc mắc hay khiếu nại liên quan đến các hàng hóa và dịch vụ này, Khách hàng 

vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được giải quyết. 

 

8. Điều khoản và điều kiện chung: 

a. Ngân hàng có toàn quyền từ chối cung cấp hoặc thu hồi Ưu đãi cho bất kỳ Khách hàng nào mà 

Ngân hàng cho là cung cấp thông tin không hợp lệ, không rõ ràng, không đầy đủ, hoặc vi phạm 

bất kỳ Điều Khoản và Điều Kiện nào của Chương Trình. 

b. Ngân hàng có thể liên lạc với Khách hàng qua số điện thoại/thư điện tử đã đăng ký với Ngân hàng 

để xác minh một số thông tin và yêu cầu bổ sung giấy tờ nếu cần thiết. 

c. Khách hàng đồng ý rằng Ngân hàng có thể sử dụng hình ảnh, thông tin của Khách hàng cho mục 

đích quảng cáo, xúc tiến thương mại trong và sau khi Chương Trình kết thúc mà không phải hỏi 

thêm ý kiến bất kì từ Khách hàng. 

d. Ngân hàng không chịu trách nhiệm về việc thông báo qua số điện thoại hoặc địa chỉ email của 

Khách hàng đăng ký với Ngân hàng không được gửi thành công, khi Khách hàng không cung cấp 

và không cập nhật thông tin chính xác, hoặc thư điện tử bị chuyển vào hộp thư rác (Spam/ Junk); 

và khi nhà cung cấp dịch vụ viễn thông của Khách hàng sử dụng chặn thông báo từ Ngân hàng vì 

lý do bất kì. 

e. Khi Ngân hàng cho là cần thiết, Ngân hàng sẽ có toàn quyền thay đổi Ưu đãi bằng sản phẩm 

khuyến mại khác có giá trị tương đương, nhưng không vượt quá giá trị Ưu đãi nêu trên trong mọi 

trường hợp. 

f. Khách hàng chịu trách nhiệm đóng mọi loại thuế, phí có liên quan (bao gồm nhưng không giới hạn 

ở thuế thu nhập cá nhân), nếu có, theo quy định pháp luật hiện hành phát sinh từ việc Khách hàng 

nhận được các giải thưởng, lợi ích vật chất khi tham gia Chương Trình. 

g. Đối với các tranh chấp phát sinh liên quan đến Chương Trình, Ngân hàng và Oracle 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. 

h. Ngân hàng có quyền điều chỉnh bản Điều Khoản và Điều Kiện của Chương Trình tại từng thời 

điểm. Nội dung thay đổi (nếu có) sẽ được thông báo hoặc đăng ký theo quy định pháp luật trước 

ngày áp dụng. 

i. Bản Điều Khoản và Điều Kiện của Chương Trình này được lập bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Trong 

trường hợp có sự mâu thuẫn giữa bản tiếng Anh và tiếng Việt của các Điều Khoản và Điều Kiện 

của Chương Trình, thì bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng. 
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PHỤ LỤC 

Danh sách các địa chỉ nơi diễn ra chương trình 

STT Tên Cửa Hàng Địa chỉ 

1 Oracle Beauty Clinic 79 Ngô Thời Nhiệm, Phường 6, Quận 3, TPHCM 

2 Oracle Beauty Clinic 
SH Phong Lan 1, Căn 31, Vinhomes Riverside The 

Harmony, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 

3 Oracle Beauty Clinic 
Số 6 Triệu Việt Vương, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 

 


