
THẺ TÍN DỤNG NAM A BANK

Ưu đãi hấp dẫn từ

THÁNG 11.2019



GIẢM ĐẾN 1 triệu

DU LỊCH ẨM THỰC

GIẢM ĐẾN 30% GIẢM ĐẾN 50%

MUA SẮMMUA SẮM



Chi tiết chương trình: xem tại đây

https://www.namabank.com.vn/uu-dai-mien-phi-thuong-nien-3-nam-2


Chi tiết chương trình: xem tại đây

HOÀN TIỀN ĐẾN 400,000 VNĐ 

cho Khách hàng kích hoạt và chi tiêu qua thẻ tín
dụng Nam A Bank JCB từ ngày 01/10 –
31/12/2019, cụ thể như sau:

• Hoàn ngay 200,000 VNĐ cho Chủ thẻ có giao
dịch hợp lệ từ 500,000 VNĐ.

• Hoàn ngay 400,000 VNĐ cho Chủ thẻ có giao
dịch hợp lệ từ 1,000,000 VNĐ.

https://www.namabank.com.vn/sinh-nhat-xanh-cung-nam-a-bank


Chi tiết chương trình: xem tại đây

GIẢM

100.000đ
Cho đơn hàng từ 500.000đ
Áp dụng từ 9h00 thứ 6 hàng tuần

GIẢM

300.000đ

Cho đơn hàng từ 1.000.000đ
Áp dụng từ 9h00 các ngày đặc biệt: 
11/11, 20/11, 29/11, 12/12, 24/12

http://bit.ly/NAMA_web


Chi tiết chương trình: xem tại đây

https://www.adayroi.com/uu-dai-nam-a-bank-lp548?utm_source=Blog&utm_campaign=PNS_NamABank&utm_medium=post


Mua ngay những gì bạn mơ ước với dịch vụ trả 

góp lãi suất 0% lên đến 12 tháng tại:

 Các đại lý liên kết trả góp với Nam A Bank.

 Các đại lý không liên kết (bất kỳ nơi đâu) 

với mức phí chuyển đổi ưu đãi.

Chi tiết chương trình xem tại: 

http://bit.ly/tragopNamA

Danh sách các đại lý liên kết xem tại đây

Kỳ hạn trả góp
Mức phí chuyển đổi 

giao dịch trả góp

3 tháng 1%

6 tháng 3%

9 tháng 6%

12 tháng 10%

http://bit.ly/tragopNamA
https://www.namabank.com.vn/danh-sach-cac-dai-ly-lien-ket-voi-nam-a-bank
http://www.namabank.com.vn/chuong-trinh-tra-gop-0/tra-gop-lai-suat-0-tai-hnam-mobile/410/8370
http://www.namabank.com.vn/chuong-trinh-tra-gop-0/tra-gop-lai-suat-0-tai-hnam-mobile/410/8370
http://www.namabank.com.vn/chuong-trinh-tra-gop-0/tra-gop-lai-suat-0-tai-master-time/410/8579http:/mastertime.vn/
http://www.namabank.com.vn/chuong-trinh-tra-gop-0/tra-gop-lai-suat-0-tai-master-time/410/8579http:/mastertime.vn/
http://www.namabank.com.vn/chuong-trinh-tra-gop-0/tra-gop-lai-suat-0-tai-mposvn/410/8578
http://www.namabank.com.vn/chuong-trinh-tra-gop-0/tra-gop-lai-suat-0-tai-mposvn/410/8578


HOÀN TIỀN KHÔNG GIỚI HẠN khi chi tiêu bằng thẻ tín dụng

Nam A Bank Mastercard.

 Thẻ Platinum: Hoàn 0.4% mọi giao dịch chi tiêu.

 Thẻ Standard & Gold: Hoàn 0.2% mọi giao dịch chi tiêu.

Với mỗi 1.000 VNĐ chi tiêu bằng thẻ tín dụng Nam A Bank

Mastercard, Quý khách sẽ nhận được số điểm tích lũy ứng

với từng loại thẻ như sau:

Mỗi điểm tích lũy quy đổi được 2 VNĐ. Chủ thẻ có thể đổi

điểm thưởng qua các kênh sau:

• Qua kênh Open Banking/ Chọn Khách hàng thân thiết.
• Qua Hotline 1900 6679.
• Đến CN/PGD Nam A Bank bất kỳ.

Standard/ Gold Platinum

1 điểm 2 điểm

Chi tiết chương trình: xem tại đây

https://www.namabank.com.vn/tich-diem-hoan-tien-khong-gioi-han-voi-the-tin-dung-nam-a-bank-mastercard


TRẢ GÓP LÃI SUẤT 0%

Mọi lúc - Mọi nơi
Phí chuyển đổi ưu đãi

CHI TIÊU TRƯỚC 
TRẢ TIỀN SAU

Miễn lãi lên đến 55 ngày

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

THẺ TÍN DỤNG NAM A BANK JCB

ĐẶC QUYỀN JCB PLATINUM

• Miễn phí vào phòng chờ 
sân bay VIP tại hơn 61 sân
bay Châu Á

• Ưu đãi 60% dịch vụ Golf

ƯU ĐÃI ẨM THỰC

Giảm giá hấp dẫn tại hơn
100 nhà hàng Việt Nam



TRẢ GÓP 
LÃI SUẤT 0%

Mọi lúc - Mọi nơi 
Phí chuyển đổi ưu đãi

HOÀN TIỀN
KHÔNG GIỚI HẠN

Lên đến 0.4% mọi 
giao dịch chi tiêu

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT THẺ TÍN DỤNG

NAM A BANK MASTERCARD

ƯU ĐÃI ĐẶC QUYỀN 
MASTERCARD

Ẩm thực – Giải trí – Du 
lịch – Làm đẹp,…

CHI TIÊU TRƯỚC 
TRẢ TIỀN SAU

Miễn lãi lên đến 45 ngày



 Miễn phí rút tiền mặt tại POS/ATM Nam A Bank

 Rút tiền mặt 80% hạn mức tín dụng 

 Tặng kèm khi mở thẻ tín dụng Nam A Bank

CASH CARD

 Miễn phí rút tiền mặt tại POS/ATM Nam A Bank

 Rút tiền mặt 100% hạn mức tín dụng 

 Lãi suất ưu đãi chỉ từ 1.25%/tháng

HAPPY CARD



1. ƯU ĐÃI THẺ TÍN DỤNG 
NAM A BANK JCB



Chi tiết xem tại đây

Chi tiết xem tại đây

1. VIỆT NAM (từ 01/12/2018 đến 30/11/2019)

Sử dụng miễn phí 03 phòng chờ Quốc tế tại sân bay
Nội Bài, Tân Sơn Nhất và Đà Nẵng.

Áp dụng cho tất cả các chuyến bay Quốc tế khởi hành
từ Việt Nam.

Mỗi chủ thẻ được miễn phí 01 trẻ em đi kèm dưới 02
tuổi.

2. QUỐC TẾ (áp dụng vô thời hạn)

Sử dụng miễn phí phòng chờ sân bay tại các quốc gia
sau: Trung Quốc (24 sân bay); Nhật Bản (28 sân bay);
Hàn Quốc (1 sân bay); Singapore (1 sân bay); Thái
Lan (1 sân bay); Hồng Kông (1 sân bay); Mỹ (Hawaii –
1 sân bay).

http://www.namabank.com.vn/images/news/98/8802/8412/0412SANBAYJCB.pdf
http://www.vn.jcb/vi/consumers/platinum/airport-lounge/


ƯU ĐÃI TẠI NGUYỄN KIM

Giảm 10% (tối đa 1.000.000 VNĐ) cho đơn hàng từ
5.000.000 VNĐ khi thanh toán online tại website  
www.nguyenkim.com

Thời gian: Từ 08h sáng Thứ 7, Chủ nhật hàng tuần từ
29/06 – 29/12/2019

Điều kiện:
• Mỗi chủ thẻ chỉ được hưởng ưu đãi 01 lần/tháng

trong suốt thời gian diễn ra chương trình.
• Áp dụng cho thanh toán online tại

www.nguyenkim.com.

Mua ngay tại đây

http://www.nguyenkim.com/
http://www.nguyenkim.com/
https://www.nguyenkim.com/jcb-uu-dai-1-trieu.html


ƯU ĐÃI TẠI TRAVELOKA
Giảm 25% (tối đa 300.000 VNĐ) khi đặt phòng
khách sạn với mã ưu đãi JCBSTAY.
Giảm 30% (tối đa 500.000 VNĐ) khi đặt combo
phòng khách sạn và vé máy bay với mã ưu đãi
JCBCOMBO.

Thời gian: Từ 09h sáng Thứ 2 hàng tuần từ
01/07 – 23/12/2019

Điều kiện:
• Tổng số lượng ưu đãi có hạn mỗi ngày.
• Mỗi khách hàng chỉ được sử dụng mã ưu đãi

1 lần trong suốt thời gian diễn ra chương
trình.

• Không áp dụng với các chương trình khuyến
mãi khác.

Chi tiết chương trình: Xem tại đây

https://www.namabank.com.vn/Data/Sites/1/media/the/khuyen-mai/cung-jcb-san-deal-xin/TnC_JCB_Traveloka.pdf


ƯU ĐÃI TẠI VNTRIP.VN

Giảm 30% (tối đa 1.000.000 VNĐ) khi đặt phòng
khách sạn nội địa và nhập mã JCBGO30 trên
website  www.vntrip.vn & app Vntrip.vn

Thời gian: Từ 0h sáng Thứ 4 và Thứ 6 hàng tuần từ
25/06/2019 - 30/12/2019

Điều kiện:
• Tên người nhận phòng phải trùng khớp với tên

chủ thẻ JCB đã thanh toán.
• Mỗi khách hàng chỉ được sử dụng mã ưu đãi 1 

lần/ngày.
• Không áp dụng với các chương trình khuyến mãi

khác
Chi tiết chương trình: Xem tại đây

http://www.vntrip.vn/
https://www.vntrip.vn/cam-nang/giam-ngay-30-den-1-000-000d-cung-jcb-91016


Giảm 18% cho chủ thẻ Nam A Bank JCB khi đặt khách sạn tại 
Hotels.com với mã ưu đãi JCB18VN (áp dụng 350 đơn đầu tiên).
Thời hạn: 
Thời gian ưu đãi: nay – 29.02.2020
Thời gian lưu trú: nay – 31.05.2020 

Giảm 8% cho chủ thẻ Nam A Bank JCB khi đặt khách sạn tại 
Hotels.com với mã ưu đãi JCB8VN.
Thời hạn: 
Thời gian ưu đãi: Từ 15.07.2019 – 14.07.2020
Thời gian lưu trú: Từ 15.07.2019 – 14.10.2020 

Chi tiết chương trình: xem tại đây

https://vi.hotels.com/?intlid=HOME+::+header_main_section
https://vi.hotels.com/?intlid=HOME+::+header_main_section
https://vi.hotels.com/page/jcbglobal/?rffrid=mdp.hcom.vi.905.591


≪ƯU ĐÃI 100+ NHÀ HÀNG – 100+ RESTAURANTS PRIVILEGES≫

Xem danh sách nhà hàng tại đây

Giảm giá đến 30%/ Tặng món ăn hấp dẫn tại 100 nhà hàng nổi tiếng tại Việt Nam. 

Với thẻ JCB trong tay, bạn sẽ tha hồ khám phá và tận hưởng ưu đãi tại 100 nhà hàng ở các thành phố lớn, 

đặc biệt có rất nhiều nhà hàng Nhật Bản dành cho các tín đồ yêu thích các món ăn Nhật Bản.

https://www.namabank.com.vn/Data/Sites/1/media/the/file-dinh-kem/Danh_sach_100_nha_hang.pdf


≪ƯU ĐÃI 100+ NHÀ HÀNG – 100+ RESTAURANTS PRIVILEGES≫



ƯU ĐÃI TẠI THE PIZZA COMPANY

Giảm 50% áp dụng cho các món pizza

Thời gian: thứ 2 hàng tuần

Từ nay – 31/12/2019

Địa chỉ: Tại hệ thống nhà hàng The Pizza

Company trên toàn quốc



ƯU ĐÃI TẠI NINH KHƯƠNG

Ưu đãi giảm 10% đối với hóa đơn từ
1.700.000 vào tất cả các ngày trong
tuần

Thời hạn áp dụng: 15/03/2019 –
15/03/2020

Địa điểm áp dụng: hệ thống Ninh
Khương khu vực TPHCM và Đà Nẵng. 
Tham khảo tại đây.

Điều kiện áp dụng:
• Được áp dụng đồng thời với chính

sách tích điểm đổi quà
• Không áp dụng đồng thời với các

chương trính khuyến mãi khác

https://ninhkhuong.com/pages/he-thong-cua-hang


CÙNG JCB TẬN HƯỞNG ƯU ĐÃI 

CỰC SẢNG KHOÁI TẠI NHẬT BẢN

TAKASHIMAYA SHINJUKU: Từ nay – 31/01/2020, nhận 
Thẻ quà tặng trị giá 1.000 yên cho mỗi 25.000 yên thanh 
toán (chưa bao gồm thuế), tối đa Thẻ quà tặng 50.000 yên 
(khi thanh toán 1.250.000 yên trong ngày). Giảm giá 5% 
cho những du khách quốc tế đến thăm Nhật Bản. Xem chi 
tiết tại đây

UNIVERSAL STUDIOS JAPAN : Cung cấp Vé vào cổng ưu

tiên tại điểm tham quan The Flying Dinosaur trong công

viên Universal Studios Japan™Jurassic Park™ và Nước giải

khát miễn phí cho chủ thẻ Nam A Bank JCB Platinum từ

nay đến 31/03/2020.

DISNEY STORE: Giảm 10% mua sắm khi xuất trình Phiếu

giảm giá, áp dụng từ nay đến 31/12/2019.

Xem chi tiết tại đây.

Địa điểm nhận Phiếu giảm giá tại đây.

http://www.vn.jcb/vi/consumers/promotions/takashimaya1802.html
https://www.global.jcb/en/consumers/promotions/disney_discount_1901.html
https://www.specialoffers.jcb/en/detail/campaign/disney-discount/376


≪ƯU ĐÃI GIẢM 60% DỊCH VỤ GOLF DÀNH CHO CHỦ THẺ JCB PLATINUM≫

Giảm 60% phí ra sân tại 10 sân Golf Việt Nam

Miền Bắc
• FLC Sầm Sơn Beach & Golf Resort
• FLC HaLong Bay Golf Club & Luxury Resort 
• Sân Golf Đại Lải 
• Sân Chí Linh Star Golf
Miền Trung
• FLC Quy Nhơn Beach & Golf Resort
• FLC Quảng Bình Beach & Golf Resort
• Sân Laguna Lăng Cô Golf Resort
Miền Nam
• Sân Long Thành Golf Resorts
• Sân Taekwang Jeongsan Country Golf Club
• Sân Vietnam Golf & Country Club

Thời gian: Từ 01/12/2018 đến 30/11/2019, áp dụng tất cả các 
ngày trong tuần, cuối tuần và ngày lễ.

Chi tiết chương trình: xem tại đây

http://www.namabank.com.vn/images/news/98/8802/8412/0712GOLFRESORT.pdf


2. ƯU ĐÃI THẺ TÍN DỤNG 

NAM A BANK MASTERCARD



DestinationOffers:

TravelOffers:

ShoppingOffers:

EntertainmentOffers:

HotelOffers:

DiningOffers:

Chi tiết xem tại 
https://www.priceless.com/

http://www.vn.jcb/vi/consumers/platinum/airport-lounge/


GIẢM 10% TẠI LAZADA

Nhập mã MASTERCARD19 giảm 10% tối đa

100.000đ, áp dụng vào Thứ 2 hàng tuần

Thời gian: Mã khuyến mãi có hiệu lực từ

09:00 đến 23:59:59 từ ngày 06/05/2019 –

24/02/2020

Chi tiết và điều kiện chương trình: Vui lòng
xem tại đây

https://pages.lazada.vn/wow/i/vn/VNCampaign/mastercard?spm=a2o4n.12156691.vc-partnershiplist.107.9fad4e76E00jaT&hybrid=1&scm=1003.4.icms-zebra-100190962-3195646.OTHER_5686125958_2828708


ƯU ĐÃI TẠI REEBONZ

Giảm 6% cho chủ thẻ Nam A Bank Mastercard
khi nhập mã MCGB6

Điều kiện áp dụng:
xem chi tiết tại đây

Thời gian áp dụng: từ nay – 31/12/2019

https://www.reebonz.com/vn/mkt/mastercard2018?utm_source=par_mastercard&utm_medium=affiliate&utm_content=01012018


ƯU ĐÃI TẠI LEFLAIR

Giảm 150.000 VNĐ cho hóa đơn trên
1.500.000 VNĐ cho chủ thẻ lần đầu đăng ký
mua hàng khi nhập mã MASTERCARD150K

Thời hạn: 01/07/2019 - 30/06/2020

Điều kiện: áp dụng cho tất cả các mặt hàng khi
mua sắm trực tuyến tại www.leflair.vn và
thanh toán bằng thẻ tín dụng Nam A Bank
Mastercard.

https://pages.leflair.vn/promotions


Giảm 10% trên giá phòng tốt nhất sẵn có (giá 
BAR) kèm các ưu đãi:
• Bữa sáng hàng ngày cho 2 người
• Nâng cấp chỗ ở (tùy tình trạng phòng trống)
• Nhận phòng sớm và trả phòng trễ (tùy vào 

tình trạng phòng)

Giảm 20% các gói chăm sóc sức khỏe & Spa

Cách thức nhận ưu đãi: nhập mã MCWELL và 
tham khảo tại đây

Thời hạn: từ nay – 20/12/2019

ƯU ĐÃI TẠI SIX SENSE

https://www.sixsenses.com/mastercard-asia/offers


NGHỈ 3 ĐÊM THANH TOÁN 2 ĐÊM

Đặt 3 đêm lưu trú tại các khách sạn

& khu nghỉ dưỡng và tận hưởng một

đêm miễn phí.

Quyền lợi cộng thêm gồm:

 Bữa sáng miễn phí dành cho hai người.

 WIFI miễn phí.

 Giảm 20% dịch vụ tại Spa and Gallery

trong suốt kỳ nghỉ.

 Nhận phòng sớm và trả phòng trễ.

Thời gian: Từ nay đến 31/12/2019.

Chi tiết các khách sạn thuộc Banyan Tree, xem tại đây.

Chi tiết các khách sạn thuộc Angsana, xem tại đây.

https://www.banyantree.com/en/offers/mastercard-offer
https://www.angsana.com/en/offers/mastercard-offer


ƯU ĐÃI DU LỊCH TẠI SINGAPORE

Thỏa thích mua sắm và ăn uống tại sân bay Changi với

ưu đãi đến 20% tại những cửa hàng ga số 1, 2, 3 và 4, chi

tiết xem tại đây.

Khám phá Sentosa sôi động với ưu đãi lên đến 20% khi

đặt khách sạn, spa hoặc các điểm tham quan, chi tiết

xem tại đây.

Thời gian: Từ nay đến 31/12/2019.

http://www.changiairport.com/mastercard
https://www.sentosa.com.sg/Mastercard




ẨM THỰC

Xem thêm các ưu đãi khác tại đây

https://www.namabank.com.vn/am-thuc


MUA SẮM - GIẢI TRÍ

Xem thêm các ưu đãi khác tại đây

https://www.namabank.com.vn/mua-samgiai-tri


DU LỊCH

Xem thêm các ưu đãi khác tại đây

https://www.namabank.com.vn/du-lich


SỨC KHỎE - LÀM ĐẸP

Xem thêm các ưu đãi khác tại đây

https://www.namabank.com.vn/suc-khoe


GIÁO DỤC

Xem thêm các ưu đãi khác tại đây

https://www.namabank.com.vn/giao-duc


Xem thêm ưu đãi tại https://www.namabank.com.vn/chuong-trinh-khuyen-mai

https://www.namabank.com.vn/chuong-trinh-khuyen-mai

