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SMS “DK BC” n 6058

CHNG TRÌNH “HOÀN TIN 5% CHO TT C CÁC THANH TOÁN TI BRITISH
COUNCIL”ĐIU KHON VÀ ĐIU KIN

1. Phm vi Khuyn mi:
Chng trình khuyn mi “Hoàn tin 5% cho tt c các thanh toán ti British Council” áp dng ti Citibank N.A. chi nhánh
Thành ph H Chí Minh Vit Nam (“Citibank”) dành cho ch th Citibank Cash Back
Thi gian Khuyn mi:
 T 17/10/2014 n 31/1/2015 (bao gm c hai ngày) i vi các khách hàng dùng th Citibank Cashback và thanh toán ti British
Council chi nhánh TP HCM ( “British Council” )
2. Sn phm Khuyn mi:
Th tín dng chính Citibank Cash Back phát hành bi Citibank ti Vit Nam.
3. Ni dung Khuyn mi:
T ngày 17/10/2014 n 31/1/2015, khách hàng  c hoàn tin 5% (“Tin hoàn li”) trên cho m i giao d ch ti British Council
vi th Citibank Cash Back.
4. Điu kin Khách hàng:
Khách hàng phi áp ng tt c các iu kin sau:
a. Ch áp dng cho các thanh toán ti British Council chi nhánh HCM vi din gii thanh toán trên hóa n BRITISHCOUNCIL HCMC
hoc khách hàng ch ng minh  c vic dùng th Citibank Cashback  thc hin giao d ch ti British Council chi nhánh tp H
Chí Minh trong Thi gian Khuyn mi nêu trên.
b. Khách hàng phi là ch th ca Citibank Cash Back và
c. Khách hàng không phi là ngi mang quc t ch M. Sau ây gi là “Khách hàng”.
5. Giao dch Hp l:
a. Tt c các giao d ch mua hàng s dng th Citibank Cash Back  c ghi nhn trên sao kê trong thi gian khuyn mi áp dng
cho các k sao kê tng ng.
b. Thanh toán ti British Council chi nhánh HCM vi din gii thanh toán trên hóa n BRITISH COUNCIL HCMC;
c. Theo toàn quyn quyt  nh ca Citibank, không phi là các giao d ch tranh chp, giao d ch hoàn tin, giao d ch ghi có vào tài
khon th tín dng ,giao d ch b hy b, các khon phí, lãi, khon thanh toán  nh k/tr góp vay;
d. Các giao d ch trên th ph áp ng các yêu cu trên s  c tính vào cho tài khon th chính tng ng.
6. Tin hoàn li tng thêm ch áp dng cho th Cash Back và  c trao tng theo hình th c ghi có vào tài khon th ca ch th
chính, không có giá tr quy i thành tin mt
cho toàn b hay m t phn giá tr và không  c quy i qua nhng chng trình im thng dành cho các loi th
Citibank khác.
7. Citibank không ch u trách nhim cho các phn thng tin hoàn li tng thêm  c chuyn i qua bt k chng trình khuyn
mi nào do Citibank t ch c hoc chuyn i qua nhng chng trình im thng, thành viên thân
thit khác liên quan n nhng i tác khác.
8. Citibank có toàn quyn t chi trao Tin hoàn li cho bt k Khách hàng nào mà Citibank cho là cung cp thông tin không h p
l, không rõ ràng, không y  hoc vi phm bt k Điu khon và Điu kin nào ca Chng trình
9. Citibank, nhng công ty liên kt ca Citibank, giám c, nhân viên và ngi i din tng ng ca Citibank và nhng công ty
liên kt này s không ch u trách nhim cho bt k mt mát, thit hi nào (bao gm nhng không gii hn  nhng mt mát gián
tip và phái sinh) hoc bt k tai nn cá nhân nào xy ra t vic tham gia vào Chng trình hoc do vic tip nhn hoc s
dng Tin hoàn li, ngoi tr nhng trách nhim  c lut pháp quy  nh
10. Bng vic chp nhn hoc s dng Tin hoàn li, Khách hàng ng ý m bo và s gi cho Citibank, nhng công ty liên kt ca
Citibank, giám c, nhân viên và ngi i din ca Citibank và nhng công ty liên kt này không b thit hi bi nhng khiu
kin, hành  ng, khi kin, xét x, thit hi, tn tht, chi phí phát sinh hay trách nhim nào dành cho Citibank, nhng công ty
liên kt ca Citibank, và giám c, nhân viên và ngi i din ca Citibank và nhng công ty liên kt này do có liên quan n
vic tham gia vào Chng trình hoc tip nhn hoc s dng Tin hoàn li.
11. Citibank có th liên lc vi Khách hàng qua s in thoi/email ã ng ký vi Citibank  xác minh m t s thông tin
và yêu cu b sung giy t nu cn thit
12. Bng vic tham gia Chng trình Khuyn mi, Khách hàng ng ý cho Citibank s dng tên và hình nh và các thông tin liên
quan n khách hàng cho bt k hot  ng tip th , qung cáo, khuyn mi nào sau  t khuyn mi này mà không phi tr bt
k phí nào cho Khách hàng ó.
13. Các Điu khon và Điu kin này  c lp thành 2 bn: ting Anh và ting Vit. Bn ting Vit s  c u tiên áp dng nu có
s khác bit hoc mâu thun gia 2 bn. Trong trng h p có tranh chp, quyt  nh ca Citibank là quyt  nh cui cùng.
14. Bng vic tham gia Chng trình Khuyn mi này, Khách Hàng mc  nh chp thun tt c các Điu khon và Điu
Kin ca Chng trình Khuyn mi  c lit kê trên ây.

