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ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

“CHƯƠNG TRÌNH ĐĂC̣ QUYỀN TRI ÂN KHÁCH HÀNG”  

1. Phạm Vi Chương Trình:  

“Chương Trình Đăc̣ Quyền Tri Ân Khách Hàng” (“Chương Trình”) được áp dụng cho các khách hàng 

đang sử dụng dịch vụ Ngân hàng Ưu tiên (“Khách Hàng”) của Ngân hàng TNHH Một thành viên 

United Overseas Bank (Việt Nam) (gọi chung là “UOB” hoặc “Ngân Hàng”) trong Thời Gian Khuyến 

Mại. 

2. Thời Gian Khuyến Mại:   

Thời hạn của Chương Trình được bắt đầu từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021 ( bao gồm 2 ngày 

này và sau đây được gọi là “Thời Gian Khuyến Mãi”).  

3. Nội Dung Chương Trình: 

a. Chương Trình được áp dụng đối với Khách Hàng mới hoặc Khách Hàng hiện hữu gia hạn hoặc đặt 

thêm tiền gửi tiết kiệm và/ hoăc̣ tiền gửi có kỳ hạn tại UOB đáp ứng điều kiện sau: 

Hạng khách 

hàng 

Số dư tiền gửi tiết kiệm và/ hoăc̣ tiền gửi có kỳ hạn 

Kỳ hạn 

VND USD 

Vàng từ 3 tỷ VND 
tương đương với 3 tỷ VND và một (01) 

khoản tiền gửi từ 50 triệu VND 
>= 6 tháng 

Kim Cương từ 6 tỷ VND 
tương đương với 6 tỷ VND và một (01) 

khoản tiền gửi từ 50 triệu VND 
>= 6 tháng 

Bạch Kim từ 9 tỷ VND 
tương đương với 9 tỷ VND và môt (01) 

khoản tiền gửi từ 50 triệu VND 
>= 6 tháng 

  

b. Khách Hàng thỏa mãn các điều kiện nêu trên sẽ được hưởng các dịch vụ ưu đãi từ các đối tác của 

Ngân Hàng theo điểm c dưới đây (“Dịch Vụ”), với số lượng Dịch Vụ được hưởng tương ứng với 

Hạng Vàng, Kim Cương hoặc Bạch Kim của Khách Hàng, cụ thể như sau: 

Hạng khách hàng Số dịch vụ được hưởng 

Vàng 1 dịch vu ̣

Kim Cương 2 dịch vu ̣

Bạch Kim 3 dịch vụ 

  

c. Dịch Vụ Khuyến Mại:  

 Dịch vụ 1: Dịch vu ̣đón/ tiễn nhanh tại sân bay 

 Khách Hàng sẽ nhận được ưu đãi khi sử dụng dịch vụ tại hơn 50 hãng hàng không (tham khảo 

phụ luc̣ 1), liên kết cùng Công ty TNHH MTV Dich vu ̣mặt đất sân bay Việt Nam (“VIAGS”) taị 

Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Sân bay quốc tế Nội Bài, cụ thể như sau:  

o Miễn phí dịch vu ̣tiễn khách tại Ga Quốc nội. 

o Miễn phí dịch vu ̣đón hoặc tiễn khách tại Ga Quốc tế. 



 
 
 

2 

 Việc đăṭ chỗ cần được tiến hành trước ít nhất 24 giờ trước chuyến bay đi/đến. 

 Hoán đổi dịch vụ: 

o Hai (02) lần dịch vu ̣tiễn khách tại Ga quốc nội có thể hoán đổi thành một (01) lần dịch vu ̣

đón/ tiễn khách tại Ga Quốc tế. 

o Một (01) lần dịch vụ đón/ tiễn khách tại Ga quốc tế có thể hoán đổi thành một (01) lần dịch 

vu ̣tiễn khách tại Ga Quốc nội. 

Dịch vụ 2: Dịch vụ Spa 

 Khách Hàng sẽ nhận được ưu đãi khi sử dụng dịch vụ tại Tâm Beauty Clinic của Công ty TNHH 

Thiện Tâm Thành (tham khảo phụ luc̣ 2), cụ thể như sau:  

o Miễn phí gói dịch vu ̣chăm sóc da măṭ & cơ thể cho nữ, bao gồm Tam’s Signature Massage, 

skin renew và premium cell toning.  

o Miễn phí gói dịch vu ̣ chăm sóc da măṭ & cơ thể cho nam bao gồm Tam’s Signature 

Massage, skin renew và juvenile skin. 

 Việc đăṭ chỗ cần được tiến hành trước ít nhất 24 giờ cho ngày trong tuần và trước ít nhất 48 

giờ cho ngày cuối tuần và ngày lễ; trước ít nhất 12 giờ để hủy dịch vụ. 

Dịch vụ 3: Dịch vụ Golf  

 Khách Hàng sẽ nhận được ưu đãi miễn phí vào sân cho dịch vu ̣gôn 18 hố khi sử dụng dịch vụ 

tại sân gôn Sông Bé, số 77 đại lô ̣Bình Dương, Lái Thiêu, thị xã Thuận An, Bình Dương của 

Công ty TNHH Sân Golf Palm – Sông Bé. 

 Việc đặt chỗ có thể thực hiện trước tối đa một (01) tuần cho ngày trong tuần và trước tối đa 

năm (05) ngày cho cuối tuần hoặc ngày lễ. 

 Việc hủy đăṭ chỗ cần được thực hiện trước ít nhất 24 giờ cho ngày trong tuần và trước ít nhất 

48 giờ cho cuối tuần và ngày lễ. 

Dịch vụ 4: Dịch vụ giao món ăn tại nhà 

 Khách hàng được quyền lựa chọn 1 trong 2 thực đơn trọn bộ món Á hoặc món Âu. 

 Số lượt sử dụng dịch vụ giao món ăn tại nhà như sau: 

o Thực đơn đặc quyền: 2 lượt sử dụng 

o Thực đơn ưu tiên: 1 lượt sử dụng 

 Việc đặt món phải được thực hiện trước 06 (sáu) tiếng giờ giao hàng. 

 Dịch vụ đặt món ăn là dịch vụ không thể hủy hoặc hoàn trả bất kỳ dưới hình thức nào.  

4. Quy Định Về Khuyến Mại và Nhận Khuyến Mại:  

a. Dịch vu ̣không ̣được chuyển nhượng trừ trường hợp được sử dụng khi đi cùng Khách Hàng.  

b. Thời hạn áp dụng Dịch Vụ là thời hạn của khoản tiền gửi mà Khách Hàng đặt tại Ngân Hàng. 

Trường hợp Khách Hàng chưa sử dụng bất kỳ Dịch Vụ nào trong suốt thời hạn áp dụng này, thì 

thời hạn áp dụng sẽ được kéo dài thêm hai (02) tháng để Khách Hàng sử dụng Dịch Vu.̣ 

c. Khách Hàng hạng Kim Cương và Bạch Kim có thể chọn sử dụng chỉ một (01) Dịch Vụ để gấp đôi 

hoặc gấp ba số lần sử dụng Dịch Vụ. Số lần sử dụng Dịch Vụ có thể do UOB quy định và thông 

báo bằng email đến từ Khách Hàng.   

d. Khách hàng có thể quy đổi các lượt sử dụng các dịch vụ khác cho thực giao món ăn tại nhà như 

sau: 
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Dịch vụ đón/tiễn sân bay 1 Thực đơn đặc quyền 1 Thực đơn ưu tiên 

Nội địa 3 2 

Quốc tế 2 1 

Spa    

Skin renew 3 2 

Signature massage  3 2 

Cell premium toning 2 1 

Golf    

Trong tuần 3 2 

Cuối tuần 2 1 

 

e. Đăṭ chỗ và xác nhận đăṭ chỗ cần được đăṭ qua Hotline Ngân Hàng Ưu Tiên của UOB là +84 886 

102 299 hoăc̣ thông qua Người quản lý tài khoản Ngân Hàng Ưu Tiên.  

f. Chương Trình không áp dụng cộng dồn với các chương trình giảm giá, khuyến mãi khác (trừ khi 

được UOB quy định cụ thể). 

g. Dịch Vụ được khuyến mại không thể quy đổi thành tiền mặt hoặc các sản phẩm khác.  

h. Khi Ngân hàng cho là cần thiết, Ngân hàng sẽ có toàn quyền thay đổi [Quà tặng/Ưu đãi] bằng sản 

phẩm khuyến mại khác có giá trị tương đương, nhưng không vượt qua giá trị [Quà tặng/Ưu đãi] 

nêu trên trong mọi trường hợp, và vẫn đảm bảo quyền lợi của khách hàng. 

i. Tổng giá trị dịch vụ dùng để khuyến mại cho Chương Trình này trị giá 1.9 tỷ VND.  

j. UOB có trách nhiệm thông báo đầy đủ chi tiết nội dung của thể lệ Chương Trình trên website của 

Ngân hàng UOB. Thể lệ mới nhất và đầy đủ nhất là thể lệ được đăng tải tại www.uob.com.vn.  

k. UOB không là nhà cung cấp Dịch Vụ được khuyến mại theo Chương Trình này và trong phạm vi 

được pháp luật cho phép, UOB không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến chất lượng cũng 

như các sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan khi sử dụng Dịch Vụ. Khách Hàng sẽ bị ràng buộc bởi 

điều khoản và điều kiện của VIAGS (đối với Dịch vu ̣đón/ tiễn nhanh tại sân bay), Công ty TNHH 

Thiện Tâm Thành (đối với Dịch Vụ Spa) và Công ty TNHH Sân Golf Palm – Sông Bé (đối với Dịch 

Vụ Golf), Công ty TNHH Ẩm Thực D&T, Công ty TNHH TM và DV La Maison cho dịch vụ giao thức 

ăn. Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp liên quan đến Dịch Vụ, Khách Hàng khiếu nại trực tiếp 

với các đối tác nêu trên và UOB chỉ hỗ trợ cung cấp cho Khách Hàng đầu mối liên hệ của các đối 

tác này.  

l. Khách Hàng có trách nhiệm cung cấp số điện thoại và e-mail cho UOB để được nhận thông báo 

(trong trường hợp khách hàng được nhận Khuyến Mại). UOB không chịu trách nhiệm đối với bất 

kỳ nỗ lực thông báo không thành công do sai sót trong thông tin liên lạc được cung cấp bởi Khách 

Hàng hoặc vì những lý do khác ngoài phạm vi kiểm soát của UOB. 

m. UOB có quyền duy nhất và riêng biệt để từ chối Khuyến Mại cho bất kỳ Khách Hàng nào nếu họ 

không cung cấp hoặc từ chối cung cấp cho UOB những tài liệu bổ sung rõ ràng và hoàn chỉnh hoặc 

vi phạm bất kỳ phần nào của Điều Khoản và Điều Kiện của Chương Trình này.  

n. Bằng việc nhận và chấp nhận Dịch Vụ, Khách Hàng đồng ý bồi hoàn và giữ cho UOB không phải 

chịu tổn hại bởi các khiếu nại, hành vi, vụ kiện, tố tụng, phán quyết, thiệt hại, tổn thất, chi phí có 

thể phát sinh hoặc khiến cho UOB phải chịu trách nhiệm liên quan đến hoặc phát sinh từ việc tham 

gia Chương Trình này hoặc việc nhận hoặc sử dụng Dịch Vụ.  

tel:+84886102299
tel:+84886102299
https://www.uob.com.vn/
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o. Khách Hàng tự chi trả các khoản phí phát sinh nếu có.  

5. Các Điều Khoản Khác:  

a. Khi tham gia Chương Trình, Khách Hàng đồng ý chấp nhân chịu sự ràng buộc bởi các điều khoản 

và điều kiện quy định tại văn bản này (“Điều Khoản và Điều Kiện”).  

b. Trừ khi có quy định khác, Chương Trình này sẽ không được áp dụng với những ưu đãi hoặc 

chương trình khuyến mại khác.  

c. Điều Khoản và Điều Kiện này được lập bằng cả bản tiếng Việt và bản tiếng Anh. Bản tiếng Việt sẽ 

được ưu tiên áp dụng trong trường hợp có sự khác biệt và/hoặc không thống nhất. Bất kỳ tranh 

chấp nào có thể phát sinh trong quá trình thực hiện các Điều Khoản và Điều Kiện này sẽ được giải 

quyết thông qua hòa giải và thương lượng giữa các Bên. Trong trường hợp các Bên không thể giải 

quyết tranh chấp bằng hòa giải, mỗi Bên có quyền đưa tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền để giải 

quyết.  
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PHỤ LỤC 1 

Danh sách các hãng hàng không liên kết với VIAGS 

  

 Quốc nội – Chuyến bay đi 

 Sân bay Quốc tế Nội Bài Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất 

1 VASCO VASCO 

2 Vietnam Airlines Vietnam Airlines 

  

 Quốc tế – Chuyến bay đi/đến 

 Sân bay Quốc tế Nội Bài Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất 

1 Aeroflot Aeroflot 

2 Air China Air France 

3 Air Macau All Nippon Airways 

4 All Nippon Airways Cambodia Angkor Air 

 5 Asiana Airlines Cathay Pacific 

6 Cathay Dragon Cebu Pacific 

7 Cebu Pacific China Airlines 

8 China Airlines China Eastern Airlines 

9 China Eastern Airlines China Southern Airlines 

10 China Southern Airlines Chongqing Airlines 

11 Chongqing Airlines EVA Air 

12 Emirates Airlines FedEx Express 

13 Etihad Airways Hong Kong Airlines 

14 EVA Air Japan Airlines 

15 Japan Airlines Jetstar Pacific Airlines 

16 Jetstar Pacific Airlines Korean Air 

17 Korean Air Lanmei Airlines 

18 Lao Airlines Lao Airlines 

19 Malaysia Airlines Malaysia Airlines 

20 Mandarin Airlines Philippine Airlines 

21 My Jet Express Raya Airways 

22 Sichuan Airlines Singapore Airlines 

23 Silk Air Thai Airways 

24 Singapore Airlines VASCO, Vietnam Airlines 

25 Thai Airways  

26 T'way Airlines  

27 VASCO, Vietnam Airlines  
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PHỤ LỤC 2  

Dịch vụ Tâm Beauty Clinic: các salon áp dụng 

  

STT. Salon / Spa Địa chỉ 

1 Tâm Beauty Clinic TPHCM 80/22 Bà Huyện Thanh Quan, phường 9, quận 3, TPHCM 

2 Tâm Beauty Clinic TPHCM 
Lầu 3, Số 01, Đường số 61, phường Bình Trưng Đông, quận 2, 

TPHCM 
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PHỤ LỤC 3 

Thực đơn ưu tiên 

Thực đơn món Á 

Cung cấp bởi Nhà hàng Bụi 

19 Ngô Văn Nam, Phường Bến Nghé, Quận 1, 
TPHCM 

Thực đơn món Âu 

Cung cấp bởi nhà hàng La Maison 

201B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, 
TPHCM 

Set 2 

Bắp bò kho tiêu 

Cá bốp kho tộ 

Bí nụ xào tỏi 

Canh chua tôm tươi 

Cơm trắng 

Chè đậu xanh 

 

Set 5 

Gỏi Quán Bụi hải sản 

Gà giòn chả cá thác lác 

Cá lóc phi lê kho nghệ 

Canh khoai môn sườn non 

Rau muống xào tỏi 

Cơm trắng 

 

1. Xà lách tôm trộn kèm cà chua sấy khô và sốt 

giấm Ý  

2. Thịt bò Úc nướng sốt tiêu, khoai tây nghiền 

3. Bánh ngọt 
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Thực đơn đặc quyền 

Thực đơn món Á 

Cung cấp bởi Nhà hàng Laang 

22 Đặng Hữu Phổ, Phường Thảo Điền, Quận 2, 
TPHCM 

Thực đơn món Âu 

Cung cấp bởi nhà hàng La Maison 

201B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, 
TPHCM 

Set 1 

Bò cuộn lá lốt chiên 

Gỏi bưởi tôm nướng 

Cua lột sốt cam gừng 

Cơm trái thơm hải sản 

Chè hạt sen long nhãn 

 

Tặng kèm 1 chai rượu vang trắng/ đỏ 

Set 2 

Gỏi cuốn đậu hũ trái bơ 

Chả giò gà 

Bò xào tiêu xanh  

Sườn nướng ngũ vị  

Cơm trắng 

Chè bắp nước dừa 

 

Tặng kèm 1 chai rượu vang trắng/ đỏ 

Combo 1 

Xà lách trộn thịt xông khói với ức gà và phô mai 

cheddar dùng với sốt giấm 

Vẹm Xanh New Zealand hấp dùng kèm với nước 

kem dừa và khoai tây chiên 

Cá chẽm áp chảo dùng kèm rau củ và sốt bơ 

chanh 

Bánh ngọt 

v PALENA - Rượu vang trắng Chile Sauvignon 

Blanc 2019  

Combo 2 

Các loại thịt nguội bao gồm Pate, thịt xông khói, 

xúc xích, heo đen Tây Ban Nha 

Xà lách tôm dùng kèm hành tím và sốt mù tạt 

vàng 

Thịt bò Úc nướng dùng kèm khoai tây đút lò và 

sốt rượu vang 

Bánh ngọt 

v VALDIVIESO - Rượu vang đỏ, Chile, Cabernet 

Sauvignon, 2018  

 


