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THÔNG BÁO QUAN TRỌNG: 

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. 
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I. GIẢM 30% CUỐI TUẦN TRÊN LAZADA 

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN 

1. ĐỐI TƯỢNG ƯU ĐÃI: Chủ Thẻ Tín Dụng Lazada Citi Platinum tại Việt Nam (“Chủ Thẻ”). 

 

2. THỜI GIAN VÀ NỘI DUNG ƯU ĐÃI: 

• Trong khung giờ từ 09:00 sáng đến 23:59 tối vào các ngày thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần từ ngày 

01/03/2023 đến hết ngày 30/06/2023. 

• Giảm 300.000 VNĐ cho đơn hàng từ 1.000.000 VNĐ khi thanh toán bằng Thẻ Tín Dụng Lazada 

Citi Platinum. 

• Áp dụng cho sản phẩm thuộc gian hàng LazMall & Bách Hóa Lazada. 

3. ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG PHIẾU GIẢM GIÁ: 

• Chủ Thẻ đăng nhập tài khoản trên website www.lazada.vn và ứng dụng di động Lazada (hoặc đăng 

kí tài khoản nếu là khách hàng mới), bấm chọn phiếu giảm giá để thu thập về ví và chọn phương 

thức thanh toán bằng thẻ Tín dụng/Ghi nợ, nhập thông tin trên thẻ để nhận được giảm giá tại trang 

thanh toán. 

• Phiếu giảm giá cần được sử dụng trong ngày sau khi thu thập. 

• Áp dụng cho Thẻ Tín Dụng Lazada Citi Platinum của UOB Việt Nam. 

• Phiếu giảm giá sẽ được mở vào lúc 09:00 (sáng) và 12:00 (trưa) vào ngày diễn ra chương trình ưu 

đãi. 

• Chủ Thẻ có thể không nhận được ưu đãi này nếu ngân sách phân bổ theo ngày đã được sử dụng hết 

hoặc thu thập nhiều hơn 1 lần/tuần trong suốt thời gian diễn ra ưu đãi. 

• Áp dụng cho sản phẩm thuộc gian hàng LazMall và Bách Hóa Lazada, ngoại trừ Sim, dụng cụ Sim, 

thẻ cào điện thoại, các dịch vụ nạp tiền trực truyến, sản phẩm sữa cho bé (từ 0 đến dưới 3 tuổi), bình 

sữa, phụ kiện cho trẻ sơ sinh, sản phẩm từ Vinamilk và 1 số sản phẩm đặc biệt khác được bán và thu 

tiền bởi nhà bán hàng. 

• Chương trình chỉ dành cho khách hàng lẻ, Lazada và UOB Việt Nam bảo lưu quyền từ chối áp dụng 

chương trình ưu đãi và tính phí khấu trừ vào sao kê thẻ bao gồm cả việc hủy đơn hàng và khóa tài 

khoản đối với các khách hàng/đơn hàng có dấu hiệu hoặc có cơ sở chứng minh được là do các đơn 

vị mua đi bán lại, cố tình lợi dụng phiếu giảm giá từ chương trình, cố ý vượt qua các quy định về 

bảo mật và dành cho chương trình. 

• Khi Chủ Thẻ bấm chọn phiếu giảm giá để thu thập về ví tương ứng với việc Chủ Thẻ đồng ý với 

điều khoản/điều kiện của chương trình được công bố rõ bởi Lazada và UOB Việt Nam. 

• Ưu đãi sẽ không được cấp lại nếu đơn hàng bị hủy hoặc đổi trả vì bất kỳ lý do gì. 

• Lazada và UOB Việt Nam xin từ chối các đơn hàng không thỏa mãn các điều kiện nêu trên. 

4. ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT, VUI LÒNG LIÊN HỆ (HOTLINE): 1900 1007
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II. E-VOUCHER LAZADA 200.000 VNĐ VÀO THÁNG SINH NHẬT  

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN 

 

1. ĐỐI TƯỢNG ƯU ĐÃI: Chủ Thẻ tín dụng Lazada Citi Platinum tại Việt Nam. 

2. THỜI GIAN ƯU ĐÃI: Từ ngày 01/03/2023 – 30/06/2023. 

3. NỘI DUNG ƯU ĐÃI: 

- Vào tháng sinh nhật của mình hoặc tháng tiếp theo của tháng sinh nhật, Chủ Thẻ tín dụng Lazada 

Citi Platinum được tặng e-voucher Lazada trị giá 200.000 VNĐ cho các đơn hàng trên 

Website/Ứng Dụng Lazada và thanh toán thành công bằng Thẻ tín dụng Lazada Citi Platinum. 

- Ưu đãi dành cho Chủ Thẻ được duyệt thẻ thành công trước ngày sinh nhật của mình. 

 
4. ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG MÃ GIẢM GIÁ: 

- Do hệ thống hiện tại dành cho Chủ Thẻ đang trong quá trình nâng cấp & hoàn thiện, vì vậy, trong 

thời gian hiện tại, Chủ Thẻ sẽ nhận quà tặng sinh nhật là voucher trị giá 200.000VNĐ dưới dạng 

mã giảm giá (voucher code) với mệnh giá 200.000VNĐ. 

- Mã giảm giá (voucher code) có thời hạn sử dụng trong vòng 30 ngày kể từ ngày được khởi tạo. 

Ngày hết hạn sẽ được thể hiện trong nội dung SMS được UOB Việt Nam gửi đến chủ thẻ. 

- Mã giảm giá (voucher code) sẽ được UOB Việt Nam gửi đến cho Chủ Thẻ qua SMS dựa theo thông 

tin Chủ Thẻ. 

- Áp dụng cho thẻ tín dụng Lazada Citi Platinum. 

- Mỗi Chủ Thẻ được tặng duy nhất 01 voucher/năm vào tháng sinh nhật của mình hoặc tháng tiếp 

theo của tháng sinh nhật dựa trên thông tin Chủ Thẻ. 

- Áp dụng cho các đơn hàng mua sắm trên trang www.lazada.vn và ứng dụng di động Lazada, ngoại 

trừ sản phẩm sữa bột cho bé, phụ kiện cho trẻ sơ sinh, sữa Vinamilk và 1 số sản phẩm được bán và 

giao hàng bởi nhà bán hàng. 

- Chương trình chỉ dành cho khách hàng lẻ, Lazada và UOB Việt Nam bảo lưu quyền từ chối áp dụng 

chương trình ưu đãi và tính phí khấu trừ vào sao kê thẻ bao gồm cả việc hủy đơn hàng và khóa tài 

khoản đối với các khách hàng/đơn hàng có dấu hiệu hoặc có cơ sở chứng minh được là do các đơn 

vị mua đi bán lại, cố tình lợi dụng phiếu giảm giá từ chương trình bằng cách tạo ra nhiều tài khoản 

mới, cố ý vượt qua các quy định về bảo mật và dành cho chương trình. 

- Khi Chủ Thẻ nhập và sử dụng mã giảm giá để thu thập về ví tương ứng với việc Chủ Thẻ đồng ý với 

điều khoản/điều kiện của chương trình được công bố rõ bởi Lazada và UOB Việt Nam. 

- Ưu đãi sẽ không được cấp lại nếu đơn hàng bị hủy hoặc đổi trả vì bất kỳ lý do gì. 

http://www.lazada.vn/
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- Lazada và UOB xin từ chối các đơn hàng không thỏa mãn các điều kiện nêu trên. 

 
5. ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT, VUI LÒNG LIÊN HỆ (HOTLINE): 1900 1007 


