
 
 
 

THỂ LỆ CHƢƠNG TRÌNH 
 

 

1. Tên chƣơng trình: “Mở cửa bầu trời cùng SHB EBank”. 

2. Thời gian áp dụng: Từ 12:00:00 đến 14:00:00 hàng ngày trong tuần từ ngày 15/08/2016 đến 

hết ngày 22/08/2016. 

3. Phạm vi áp dụng: Toàn hệ thống SHB. 

4. Nội dung chƣơng trình:  

Giảm ngay 15% giá vé cho Khách hàng của SHB khi thanh toán trả ngay vé máy bay Vietjet Air 

qua Ngân hàng điện tử SHB, bao gồm cả hành trình bay nội địa và quốc tế trong khung thời gian 

áp dụng như trên 

5. Đối tƣợng áp dụng: Tất cả các khách hàng là chủ thẻ ghi nợ nội địa do SHB phát hành, 

còn hiệu lực/đủ điều kiện thanh và thực hiện thanh toán trả ngay vé máy bay VietJet Air trong 

thời gian triển khai chương trình. 

6. Quy định áp dụng: 

a) Khách hàng cần thực hiện đặt vé trên website www.vietjetair.com và thanh toán bằng thẻ ATM 

nội địa qua Ngân hàng điện tử SHB để được hưởng khuyến mại. 

b) Khuyến mãi được áp dụng cho tất cả các hạng vé bán trên Vietjetair.com (bao gồm cả Promo, Eco, 

Skyboss)  

c) Chỉ áp dụng khuyến mại đối với hình thức thanh toán trả ngay, không áp dụng đối với hình 

thức mua vé máy bay trả sau. 

d) Số tiền được giảm giá được tính trên giá vé gốc, không bao gồm thuế và lệ phí.  

e) Số tiền được giảm sẽ được giảm trừ ngay tại bước thanh toán sau khi đã chọn thanh toán bằng 

thẻ nội địa SHB và chuyển đến trang ngân hàng điện tử SHB 

f) Thủ tục tra soát khiếu nại: Với các tra soát khiếu nại liên quan đến giao dịch thanh toán bằng 

thẻ ATM nội địa của SHB và dịch vụ ngân hàng điện tử SHB, Khách hàng liên hệ các điểm giao 

dịch SHB gần nhất hoặc Hotline: 1800 5888 56/18005454 22./. 

 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN HÀ NỘI 

http://www.vietjetair.com/

