
  

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

 
LƯỚT JCB SĂN DEAL HOT GRAB LÊN ĐẾN 100,000 VND 

 
A. ƯU ĐÃI JCB30 

 
1. THỜI GIAN ƯU ĐÃI 

-  Từ 25/06/2021 – 30/01/2022  
 

2. NỘI DUNG ƯU ĐÃI 
- Nhập mã JCB30 để nhận được ưu đãi  30.000đ cho GrabCar, Grabbike 
- Nhập mã JCB30 để nhận được ưu đãi  30.000đ GrabFood 
- Ưu đãi chỉ áp dụng cho tất cả chủ thẻ JCB phát hành tại Việt Nam trên 

ứng dụng Grab vào thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần 
- Ưu đãi áp dụng cho đơn hàng có cước phí từ 100.000đ trở lên. 

 
3. ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN  

- Mỗi số thẻ chỉ được hưởng ưu đãi 01 lần/ngày  
- Ưu đãi chỉ áp dụng với phiên bản ứng dụng mới nhất. 
- Số lượng ưu đãi có giới hạn, chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự 

kiến. 
- Ưu đãi không bao gồm phụ phí. Khách hàng vui lòng thanh toán phụ phí 

(nếu có) cho tài xế.  
- Ưu đãi không được đổi thành tiền mặt hoặc sử dụng kết hợp với các 

chương trình khuyến mãi khác. 
- JCB và các đối tác tham gia có quyền dừng, hủy hoặc điều chỉnh điều 

khoản, điều kiện cũng như nội dung chương trình khuyến mại mà không 
cần thông báo trước. 

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, quyết định của JCB là quyết định 
cuối cùng. 

- Đơn vị chấp nhận thẻ là nhà cung cấp toàn bộ hàng hóa hoặc dịch vụ cho 
ưu đãi này. Vì vậy, chủ thẻ hiểu và chấp nhận rằng việc mua hàng hóa 
hoặc dịch vụ theo ưu đãi này sẽ hình thành hợp đồng giữa bản thân chủ 
thẻ và nhà cung cấp và JCB không tham gia vào hợp đồng này. 

- Bằng việc sử dụng hoặc có ý định sử dụng hàng hóa và dịch vụ theo Ưu 
đãi này, chủ thẻ hiểu và chấp nhận rằng JCB sẽ không chịu trách nhiệm 
về bất cứ tổn thất, mất mát, chi phí hay khiếu nại (gián tiếp hoặc trực tiếp) 
liên quan thương tích, tử vong, sai lệch thông tin, tổn thất hoặc mất mát 
phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc có ý định sử dụng ưu 
đãi hoặc hàng hóa và/hoặc dịch vụ cung cấp dưới ưu đãi này. 

 
 

4. CÁCH THỨC THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH 
- Truy cập Ứng dụng Grab trên điện thoại 
- Chọn sử dụng dịch vụ Grab car/Grab bike/Grab food 
- Trên thanh công cụ, hiển thị giá, chọn "Thêm phương thức thanh toán" 



  

- Nhập thông tin thẻ JCB 
- Nhập mã “JCB30” ở mục khuyến mãi hoặc chọn Ưu đãi JCB30 trong mục 

My rewards và thực hiện thanh toán. 
 

5. ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT, VUI LÒNG HỆ (HOTLINE):  
- GRAB (028) 7108 7108. 

 

B. ƯU ĐÃI JCB100 
 

1. THỜI GIAN ƯU ĐÃI 
-  Từ 01/11/2021 – 30/01/2022  
 

2. NỘI DUNG ƯU ĐÃI  
 
- Nhập mã JCB100 để nhận được ưu đãi 100.000đ cho GrabCar, 

Grabbike  
- Nhập mã JCB100 để nhận được ưu đãi  100.000đ GrabFood 
- Ưu đãi chỉ áp dụng cho tất cả chủ JCB phát hành tại Việt Nam trên ứng 

dụng Grab vào thứ 4 hàng tuần 
Ưu đãi áp dụng cho đơn hàng có cước phí từ 200.000đ trở lên 
 

3. ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN  
- Mỗi số thẻ chỉ được hưởng ưu đãi 01 lần/ngày 
- Ưu đãi chỉ áp dụng với phiên bản ứng dụng mới nhất. 
- Số lượng ưu đãi có giới hạn, chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự 

kiến  
- Ưu đãi không bao gồm phụ phí. Khách hàng vui lòng thanh toán phụ phí 

(nếu có) cho tài xế.  
- Ưu đãi không được đổi thành tiền mặt hoặc sử dụng kết hợp với các 

chương trình khuyến mãi khác. 
- JCB và các đối tác tham gia có quyền dừng, hủy hoặc điều chỉnh điều 

khoản, điều kiện cũng như nội dung chương trình khuyến mại mà không 
cần thông báo trước. 

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, quyết định của JCB là quyết định 
cuối cùng. 

- Đơn vị chấp nhận thẻ là nhà cung cấp toàn bộ hàng hóa và/hoặc dịch vụ 
cho ưu đãi này. Vì vậy, chủ thẻ hiểu và chấp nhận rằng việc mua hàng 
hóa và/hoặc dịch vụ theo ưu đãi này sẽ hình thành hợp đồng giữa bản 
thân chủ thẻ và nhà cung cấp và JCB không tham gia vào hợp đồng này. 

- Bằng việc sử dụng hoặc có ý định sử dụng hàng hóa và dịch vụ theo Ưu 
đãi này, chủ thẻ hiểu và chấp nhận rằng JCB sẽ không chịu trách nhiệm 
về bất cứ tổn thất, mất mát, chi phí hay khiếu nại (gián tiếp hoặc trực tiếp) 
liên quan thương tích, tử vong, sai lệch thông tin, tổn thất hoặc mất mát 
phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc có ý định sử dụng ưu 
đãi hoặc hàng hóa và/hoặc dịch vụ cung cấp dưới ưu đãi này. 
 

4. CÁCH THỨC THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH 
- Truy cập Ứng dụng Grab trên điện thoại 
- Chọn sử dụng dịch vụ Grab car/Grab bike/Grab food 



  

- Trên thanh công cụ, hiển thị giá, chọn "Thêm phương thức thanh toán" 
- Nhập thông tin thẻ JCB 
- Nhập mã “JCB100” ở mục khuyến mãi hoặc chọn “Ưu đãi JCB100” 

trong mục My rewards và thực hiện thanh toán. 
 

5. ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT, VUI LÒNG HỆ (HOTLINE):   
- GRAB (028) 7108 7108. 
 

C. ƯU ĐÃI DÀNH CHO CHỦ THẺ PLATINUM MỞ MỚI 
 

6. THỜI GIAN ƯU ĐÃI 
- Hạn dùng đến 30/01/2022 
 

7. NỘI DUNG ƯU ĐÃI  
 
- Nhập mã ưu đãi (được gửi riêng cho khách hàng thỏa điều kiện) để nhận 

được ưu đãi 50.000đ cho GrabCar, Grabbike  
- Nhập mã ưu đãi (được gửi riêng cho khách hàng thỏa điều kiện) để nhận 

được ưu đãi 50.000đ cho GrabFood 
- Áp dụng vào tất cả các ngày trong tuần 
- Áp dụng cho chủ thẻ JCB Platinum mở mới tại các Ngân hàng có liên kết 

theo điều khoản và điều kiện tại từng ngân hàng. 
- Áp dụng cho các khách hàng nhận mã ưu đãi 
- Ưu đãi áp dụng cho đơn hàng có cước phí từ 100.000đ trở lên 

 
8. ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN  

- Mỗi số thẻ chỉ được hưởng ưu đãi 10 lần trong suốt thời gian ưu đãi. 
- Ưu đãi chỉ áp dụng với phiên bản ứng dụng mới nhất. 
- Số lượng ưu đãi có giới hạn, chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự 

kiến  
- Ưu đãi không bao gồm phụ phí. Khách hàng vui lòng thanh toán phụ phí 

(nếu có) cho tài xế.  
- Ưu đãi không được đổi thành tiền mặt hoặc sử dụng kết hợp với các 

chương trình khuyến mãi khác. 
- JCB và các đối tác tham gia có quyền dừng, hủy hoặc điều chỉnh điều 

khoản, điều kiện cũng như nội dung chương trình khuyến mại mà không 
cần thông báo trước. 

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, quyết định của JCB là quyết định 
cuối cùng. 

- Đơn vị chấp nhận thẻ là nhà cung cấp toàn bộ hàng hóa và/hoặc dịch vụ 
cho ưu đãi này. Vì vậy, chủ thẻ hiểu và chấp nhận rằng việc mua hàng 
hóa và/hoặc dịch vụ theo ưu đãi này sẽ hình thành hợp đồng giữa bản 
thân chủ thẻ và nhà cung cấp và JCB không tham gia vào hợp đồng này. 

- Bằng việc sử dụng hoặc có ý định sử dụng hàng hóa và dịch vụ theo Ưu 
đãi này, chủ thẻ hiểu và chấp nhận rằng JCB sẽ không chịu trách nhiệm 
về bất cứ tổn thất, mất mát, chi phí hay khiếu nại (gián tiếp hoặc trực tiếp) 
liên quan thương tích, tử vong, sai lệch thông tin, tổn thất hoặc mất mát 
phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc có ý định sử dụng ưu 
đãi hoặc hàng hóa và/hoặc dịch vụ cung cấp dưới ưu đãi này. 



  

 
9. CÁCH THỨC THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH 

- Truy cập Ứng dụng Grab trên điện thoại 
- Chọn sử dụng dịch vụ Grab car/Grab bike/Grab food 
- Trên thanh công cụ, hiển thị giá, chọn "Thêm phương thức thanh toán" 
- Nhập thông tin thẻ JCB 
- Nhập mã ưu đãi (đã gửi cho khách hàng) ở mục khuyến mãi và thực 

hiện thanh toán. 
 

10. ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT, VUI LÒNG HỆ (HOTLINE):   
- GRAB (028) 7108 7108. 

 
 


