
ƯU ĐÃI THẺ AGRIBANK MASTERCARD 

Thanh toán bằng thẻ Agribank Mastercard, Quý khách hàng sẽ nhận vô vàn ưu 
đãi hấp dẫn khi thanh toán tại GRAB, FAMILYMART, BE, JOLLIBEE, 
CALIFRESH, LAZADA. Cụ thể, khi thanh toán bằng thẻ Agribank Mastercard, 
chủ thẻ sẽ có mã giảm giá 50.000 VND tại GrabFood; mã quà tặng 20.000 VND tại 
Familymart; mã giảm giá 60.000 VND tại Be; giảm 15% tại Jollibee; giảm 15% tại 
Califresh; giảm giá lên đến 100.000 VND tại Lazada.  

Cụ thể như sau: 

1. Nhận mã giảm giá 50.000 VND GrabFood cho giao dịch Grab từ 
120.000 VND trở lên bằng thẻ Agribank Mastercard 

 Thời gian khuyến mại: Từ nay đến 31/5/2022 
 Nội dung khuyến mại 

- Khách hàng chi tiêu trên ứng dụng Grab bằng thẻ Agribank Mastercard 
trong thời gian khuyến mãi sẽ được tặng mã giảm giá 50.000 VND đối với dịch vụ 
GrabFood cho giao dịch từ 120.000 VND trở lên. 

 Điều kiện khác: 
- Chủ thẻ Mastercard thanh toán bằng thẻ Mastercard cho dịch vụ GrabFood 

trên Ứng dụng Grab. 
- Không áp dụng đồng thời với các chương trình ưu đãi khác tại Ứng dụng 

Grab. 
- Ưu đãi tính trên giá trị đơn hàng (không bao gồm phí vận chuyển và các 

phụ phí khác). 
- Ưu đãi chỉ áp dụng trên phiên bản Ứng dụng Grab mới nhất 
- Số lượng mã giảm giá có hạn nên khách hàng thực hiện giao dịch sớm hơn 

sẽ được ưu tiên nhận thưởng. 
- Chương trình có thể kết thúc sớm khi sử dụng hết ngân sách. 

2. Nhận mã quà tặng 20.000 VND khi thanh toán bằng thẻ Agribank 
Mastercard tại Familymart  

 Thời gian khuyến mại: Từ nay đến 30/6/2022 
 Nội dung khuyến mại 



- Khách hàng nhận một mã quà tặng trị giá 20.000 VND khi thanh toán đơn 
hàng mua sắm từ 200.000 VND bằng thẻ Agribank Mastercard qua thiết bị thanh 
toán Payoo tại cửa hàng FamilyMart. 

 Điều kiện khác: 
- Số lượng ưu đãi có giới hạn, nên sẽ ưu tiên cho khách hàng đến trước. 
- Khách hàng có thể nhận ưu đãi nhiều lần nhưng chỉ dành cho khách mua 

lẻ, không áp dụng cho khách mua sỉ/bán buôn.  
- Mã quà tặng dùng để mua hàng hóa tại FamilyMart và không có giá trị quy 

đổi thành tiền mặt. 
- Chương trình áp dụng đồng thời với các khuyến mãi khác của FamilyMart 

(nếu có). 
- Chương trình sẽ kết thúc khi: (a) hết số lượng ưu đãi hoặc (b) hết thời gian 

chương trình, tùy theo điều kiện nào đến trước hoặc (c) hệ thống phát hiện dấu hiệu 
đầu cơ gian lận từ phía người dung đối tác. 

3. Ưu đãi lên đến 60.000 VND khi thanh toán tại Be bằng thẻ Agribank 
Mastercard 

 Thời gian chương trình: từ nay tới 30/06/2022 
 Nội dung khuyến mại: 

Khách hàng sử dụng thẻ Agribank Mastercard để thanh toán tại Be để nhận 
đươc các ưu đãi sau: 
STT Nội dung chương trình Chi tiết chương trình 

1 Ưu đãi 20K beDelivery 
(chuyến ≥ 40K) 

Giảm 20.000đ cho các chuyến beDelivery từ 
40.000đ trở lên.  
Lưu ý: 
- Ưu đãi chỉ áp dụng cho phương thức thanh 
toán bằng thẻ Agribank MasterCard.  
- Ưu đãi áp dụng tại các tỉnh thành mà Be 
cung cấp dịch vụ.  
- Không sử dụng cùng với các khuyến mại 
khác của Be.  
- Khuyến mại không bao gồm phụ phí.  

2 

Ưu đãi 40K 
beBike/beCar/beTaxi 
(chuyến ≥ 80K) 
 

Giảm 40.000đ cho các chuyến 
beBike/beCar/beTaxi đi từ 80.000đ trở lên. 
Lưu ý: 



- Ưu đãi chỉ áp dụng cho phương thức thanh 
toán bằng thẻ Agribank MasterCard. 
- Ưu đãi áp dụng tại các tỉnh thành mà Be 
cung cấp dịch vụ. 
- Vào mục Khuyến mại, nhập mã BCMC40 
để được áp dụng ưu đãi. 
- Không sử dụng cùng với các khuyến mại 
khác của Be. 
- Khuyến mại không bao gồm phụ phí. 

3 
Ưu đãi 60K beCar/beTaxi 
khi đi/đến sân bay 
 

Giảm 60.000đ beCar/beTaxi cho các chuyến 
đi hoặc đến sân bay. 
Lưu ý: 
- Ưu đãi chỉ áp dụng cho phương thức thanh 
toán bằng thẻ Agribank MasterCard. 
- Ưu đãi được áp dụng cho những chuyến đi 
có điểm đón hoặc điểm trả khách tại Sân bay 
Tân Sơn Nhất hoặc Sân bay Nội Bài. 
- Vào mục Khuyến mại, nhập mã BCMC60 
để được áp dụng ưu đãi. 
- Không sử dụng cùng với các khuyến mại 
khác của Be. 
- Khuyến mại không bao gồm phụ phí. 

 
4. Giảm 15% khi chạm để thanh toán bằng thẻ Agribank Mastercard tại 

Jollibee 
 Thời gian chương trình: từ nay tới 30/6/2022 
 Nội dung khuyến mại: 

Khách hàng được giảm ngay 15% - tối đa 150.000 VND bằng cách chạm thẻ 
Agribank MasterCard (không tiếp xúc) trên POS Payoo tại hệ thống cửa hàng 
Jollibee. Danh sách cửa hàng áp dụng tại đây. 

 Điều kiện khác: 
- Khi thanh toán đơn hàng, báo với thu ngân, quý khách thanh toán bằng Thẻ 

Agribank MasterCard Contactless theo hình thức Chạm đồng thời Cung cấp số điện 
thoại chính xác của quý khách cho thu ngân.  

- Đơn hàng của quý khách sẽ được giảm 15% - tối đa 150.000Đ. Quý khách 
kiểm tra lại giá trị đơn hàng sau giảm giá trước khi tiến hành thanh toán. 



- Ưu đãi có giới hạn nên sẽ ưu tiên cho khách hàng hưởng trước, khi hết số 
lượng ưu đãi quý khách sẽ không còn được giảm giá cho đơn hàng nữa. 

- Một khách hàng có thể hưởng ưu đãi nhiều lần trong thời gian chương trình. 
- Chương trình sẽ kết thúc khi: (a) hết số lượng ưu đãi hoặc (b) hết thời gian 

chương trình, tùy theo điều kiện nào đến trước hoặc (c) hệ thống phát hiện dấu hiệu 
đầu cơ gian lận từ phía người dùng/đối tác. 

 
5. Giảm 15% khi chạm để thanh toán bằng thẻ Agribank Mastercard tại 

Califresh 
 Thời gian chương trình: từ nay tới 30/6/2022 
 Nội dung khuyến mại: 

Khách hàng được giảm ngay 15% - tối đa 150.000Đ bằng cách chạm thẻ 
MasterCard (không tiếp xúc) trên POS Payoo tại hệ thống cửa hàng Califresh. Danh 
sách cửa hàng áp dụng tại đây. 

 Điều kiện khác: 
- Khi thanh toán đơn hàng, báo với thu ngân, quý khác h thanh toán bằng 

Thẻ Mastercard theo hình thức Chạm. Đồng thời cung cấp số điện thoại của quý 
khách cho thu ngân. 

- Đơn hàng của quý khách sẽ được giảm 15% - tối đa 150.000Đ. Quý khách 
kiểm tra lại giá trị đơn hàng sau giảm giá trước khi tiến hành thanh toán. 

- Ưu đãi có giới hạn nên sẽ ưu tiên cho khách hàng hưởng trước, khi hết số 
lượng ưu đãi quý khách sẽ không còn được giảm giá cho đơn hàng nữa. 

- Một khách hàng có thể hưởng ưu đãi nhiều lần trong thời gian chương trình. 
- Chương trình sẽ kết thúc khi: (a) hết số lượng ưu đãi hoặc (b) hết thời gian 

chương trình, tùy theo điều kiện nào đến trước hoặc (c) hệ thống phát hiện dấu hiệu 
đầu cơ gian lận từ phía người dùng/ đối tác. 

 
6. Ưu đãi lên đến 100.000 VND khi thanh toán tại Lazada bằng thẻ 

Agribank Mastercard 
 Thời gian và nội dung khuyến mại: 

- Khuyến mại 1: ƯU ĐÃI HÀNG TUẦN 
+ Từ nay đến hết ngày 31/12/2022. 



+ Mỗi ngày 
+ Giảm 20.000đ cho đơn hàng từ 250.000đ khi thanh toán bằng thẻ Agibank 

Mastercard.  
+ Trong khung giờ từ 09:00 sáng đến 23:59 tối. 
- Khuyến mại 2: ƯU ĐÃI MEGA CAMPAIGN:  
+ Trong ngày các ngày: 5/5, 6/6, 7/7; 8/8; 9-10-11/9; 10/10; 11/11; 12-13-

14/12. 
+ Giảm 100.000 VND cho đơn hàng từ 1.000.000 VND khi thanh toán bằng 

thẻ Agibank Mastercard.  
+ Trong khung giờ từ 09:00 sáng đến 23:59 tối. 

 Điều kiện khác: 
- Khách hàng đăng nhập tài khoản trên website 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. 
- Phiếu giảm giá sẽ được mở vào lúc lúc 9h (sáng), 12h (trưa) vào các ngày 

diễn ra chương trình ưu đãi. 
- Khách hàng có thể không nhận được ưu đãi này nếu ngân sách phân bổ theo 

ngày đã được sử dụng hết.  
- Áp dụng cho các đơn hàng mua sắm trên Website Lazada.vn hoặc Ứng 

dụng di động 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 Mastercard 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 khách hàng bấm chọn phiếu giảm giá để thu thập về ví tương ứng với 
việc khách hàng đồng ý với điều khoản/điều kiện của chương trình được công bố rõ 
bởi Agribank, Lazada và Mastercard. 

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

- Agribank, Lazada và Mastercard xin từ chối các đơn hàng không thỏa mãn 
các điều kiện nêu trên. 

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, Quý khách hàng vui lòng liên 
hệ số điện thoại Trung tâm chăm sóc, hỗ trợ khách hàng Agribank: 1900558818/ 
(84)2432053205 hoặc Website www.agribank.com.vn.  

 


