
Với hiệu lực từ ngày 01 tháng 03 năm 2023, Ngân hàng Citibank, N.A., - Chi nhánh Hà Nội và Chi nhánh Thành 

phố Hồ Chí Minh đã chuyển quyền sở hữu hoạt động kinh doanh của khối ngân hàng bán lẻ cho Ngân hàng 

TNHH Một thành viên United Overseas Bank (Việt Nam) (Mã số doanh nghiệp 0314922220) (“UOB Việt Nam”). 

UOB Việt Nam là tổ chức phát hành của tất cả sản phẩm thuộc khối ngân hàng bán lẻ mang nhãn hiệu “Citi” 

tại Việt Nam, và Ngân hàng Citibank, N.A., - Chi nhánh Hà Nội và Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đang 

cung cấp một số hỗ trợ nhất định trong giai đoạn chuyển tiếp liên quan đến các sản phẩm đó. 

Các nhãn hiệu “Citi”, “Citibank”, “Citigroup”, thiết kế Vòng Cung cùng tất cả nhãn hiệu tương tự và những hình 

thức phái sinh từ chúng được UOB Việt Nam tạm thời sử dụng theo giấy phép từ Tập đoàn Citigroup và các 

tổ chức có liên quan.  

 

With effect from March 01st 2023, Citibank, N.A., - Hanoi Branch and Ho Chi Minh City Branch has transferred 

ownership of its consumer banking business to United Overseas Bank (Vietnam) Limited (Registered number 

0314922220) (“UOB Vietnam”). 

UOB Vietnam is the issuer of “Citi” branded consumer banking products in Vietnam and Citibank, N.A., - Hanoi 

Branch and Ho Chi Minh City Branch is providing certain transitional support in respect of those products. 

The trademarks “Citi”, “Citibank”, “Citigroup”, the Arc design and all similar trademarks and derivations thereof 

are used temporarily under license by UOB Vietnam from Citigroup Inc. and related group entities. 

  

 

NHẬN ƯU ĐÃI HẤP DẪN HƠN 40% KHI ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP CỦA LG 

NHẬP MÃ VIP: LG03 

  

1. NHẬN NGAY QUÀ TẶNG SIÊU HẤP DẪN KHI ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN  

  

  



 

2. HƯỚNG DẪN NÂNG CẤP LÊN THÀNH VIÊN VIP SAU KHI ĐÃ ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN 

THÀNH CÔNG  

Bước 1: Bấm vào “Đăng nhập”  

  

• Bước 2: Nhập email đã đăng ký thành công và bấm “Đăng nhập”  

  

Bước 1 

 

  . 

Bước 2 

. 

Bước 3 

Bước 4 

 

• Truy cập website: https://www.lg.com/vn  

• Sử dụng email và thông tin cá nhân để đăng ký thành viên. 

• Lựa chọn  

• “Tôi đồng ý với chính sách bảo vệ dữ liệu” và “Tôi muốn nhận 
thông tin cập nhật và các chương trình khuyến mại từ LG 
Electronics Việt Nam”  

• Chọn “Đăng ký” 

• Truy cập email  

• Click vào link xác nhận đăng ký tài khoản 

https://sso.lg.com/oauth/page/login?authorizeKey=e603d7d7-0d98-4ea6-a0fa-11763136c341&funnel=sso.lg.com
https://www.lg.com/vn


  

• Bước 3: Bấm vào “Hãy nhấn vào đây để nâng cấp tài khoản của bạn”   

  

• Bước 4: Nhập mã “LG03” và bấm “Xác nhận”  

  

• Bước 5: Chọn Đồng ý các điều khoản và Tham gia chương trình VIP  



  

Bước 6: Bạn cần đăng nhập lại lần nữa, thấy biểu tượng VIP là thành công.  

  

3. THÔNG TIN LIÊN HỆ Thông tin chung:  

• Hàng chính hãng, bảo hành toàn quốc.  

• Kích hoạt bảo hành điện tử sau 14 ngày kể từ ngày nhận hàng.  

• Giao hàng miễn phí toàn quốc từ 03 đến 07 ngày sau khi thanh toán đặt hàng thành công.  

• Lắp đặt miễn phí sau khi giao hàng thành công tùy theo sản phẩm theo chính sách trên 

website.  

• Nhận hàng trước và lắp đặt sau 01 đến 03 ngày. Được lắp đặt bởi bên thứ ba do LG chỉ 

định.  

• Hóa đơn điện tử được gửi tự động qua email mua hàng.  

• Thông tin liên lạc: 1800-1503 (Giờ làm việc: Thứ 2 đến 6: từ 8:00am đến 21:00pm, Thứ 7 và 

CN đến 17:30pm)  

• Thông tin về đơn hàng: 1800-1590 (Giờ làm việc: Thứ 2 đến 6: từ 8:00am đến 17:30pm)  

 Liên lạc khẩn cấp: onlinebrandshop.lg@lge.com.  

• Trả góp kỳ hạn 03 hoặc 06 tháng: lãi suất 0% do LG tài trợ.  

• Đổi trả miễn phí trong 15 ngày (theo chính sách của hãng)  

Lưu ý: Link các sản phẩm đang khuyến mãi: https://www.lg.com/vn/khuyen-mai-obs 

• Chỉ áp dụng cho chủ Thẻ Tín Dụng Citi.  

https://www.lg.com/vn/khuyen-mai-obs
https://www.lg.com/vn/khuyen-mai-obs
https://www.lg.com/vn/khuyen-mai-obs
https://www.lg.com/vn/khuyen-mai-obs
https://www.lg.com/vn/khuyen-mai-obs

