
 

 

THỂ LỆ ƯU ĐÃI THẺ KIENLONGBANK JCB PLATINUM 

 

1. Sản phẩm áp dụng: Thẻ tín dụng quốc tế/Thẻ ghi nợ quốc tế KienlongBank JCB hạng 

Platinum. 

2. Thời gian triển khai: Từ 15/11/2021 đến hết 31/12/2021. 

3. Phạm vi áp dụng: Toàn quốc. 

4. Hình thức: Tặng mã giảm giá cho khách hàng. 

5. Khách hàng khuyến mại: Chủ thẻ chính thẻ tín dụng quốc tế/thẻ ghi nợ quốc tế 

KienlongBank JCB hạng Platinum phát hành và kích hoạt mới trong thời gian chương trình. 

6. Cơ cấu quà tặng: 

TT Đối tượng Quà tặng 
Số 

lượng 

1 

Thẻ ghi nợ quốc tế 

KienlongBank 

JCB hạng Platinum 

Gói mã giảm giá tại Grab trị giá 500.000 đồng bao gồm: 

 6 mã giảm giá GrabFood 50.000 đồng từ đơn 

100.000 đồng. 

 4 mã giảm giá GrabCar/Bike 50.000 đồng từ đơn 

100.000 đồng. 

150 

2 

Thẻ tín dụng quốc 

tế KienlongBank 

JCB hạng Platinum 

Gói mã giảm Tiki giá trị giá 500.000 đồng: 

 5 mã giảm giá 100.000 đồng cho đơn từ 500.000 

đồng tại Tiki 

300 

Tổng cộng 450 

Quà tặnng không được quy đổi thành tiền mặt. 

7. Nội dung chi tiết ưu đãi: 

 Thời gian phát hành thẻ ghi nợ/tín dụng KienlongBank JCB hạng Platinum và kích hoạt 

thẻ hợp lệ được tính từ 15/11/2021 đến 31/12/2021; 

 Thẻ ghi nợ/tín dụng được phát hành mới, kích hoạt sử dụng trong thời gian chương trình; 

 Thẻ tín dụng không phát sinh nợ quá hạn tại thời điểm kết thúc chương trình. 

 Quà tặng sẽ được chuyển đến khách hàng bằng email đăng ký của Khách hàng sau tối đa 

15 ngày làm việc kể từ ngày thẻ được kích hoạt thành công. 

 Trường hợp có nhiều chủ thẻ cùng thoả điều kiện thì sẽ xét dựa vào thời gian kích hoạt 

thẻ sớm hơn.    

8. Đầu mối giải đáp thắc mắc: 

 Chi nhánh/Phòng giao dịch KienlongBank trên toàn quốc; 

 Tổng đài chăm sóc khách hàng KienlongBank: 19006929; 

 Email: chamsockhachhang@Kienlongbank.com; 

 Website: www.Kienlongbank.com. 
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