
Những câu hỏi thường gặp (Frequently Asked Question, FAQ)  
 
Phần A: Thông tin chung 

 
1. Nội dung chiến dịch này là gì?  

 
Đây là chiến dịch hoàn tiền của JCB dành cho các chủ thẻ JCB có thẻ được phát hành bên ngoài 
Nhật Bản (trừ thẻ được phát hành ở Nga, Myanmar và Mông Cổ sẽ không hội đủ điều kiện). Bạn 
có thể được hoàn lại khoản tiền 10% hóa đơn, lên tới 5.000 yên khi mua hàng với tổng giá trị từ 
30.000 yên trở lên tại các cửa hàng trực tiếp ở Nhật Bản từ Thứ Hai, ngày 16 tháng 1 năm 2023 
đến Thứ Bảy, ngày 15 tháng 4 năm 2023.  
 
 
2. Tư cách hội đủ điều kiện nhận hoàn tiền  
 
Thẻ JCB (bao gồm cả thẻ phụ) được phát hành bởi các tổ chức phát hành thẻ bên ngoài Nhật 
Bản, ngoại trừ Nga, Myanmar và Mông Cổ đều sẽ hội đủ điều kiện. 
 
 
3. Có yêu cầu mức chi tiêu tối thiểu nào để được hoàn tiền không?  

 
Cần có tổng mức chi tiêu từ 30.000 yên trở lên trong thời gian chiến dịch. 
 
 
4. Có giới hạn nào về số tiền hoàn lại mà tôi có thể nhận được không?  

 
Số tiền hoàn lại tối đa là 5.000 yên cho mỗi thẻ. 
 
 
5. Tôi có thể nhận tiền hoàn lại ở đâu và bằng cách nào?  

 
Trong thời gian diễn ra chiến dịch, bạn có thể nhận tiền hoàn lại thông qua nhà phát hành thẻ của 
mình vào một ngày sau này khi bạn thanh toán bằng thẻ JCB tại các cửa hàng trực tiếp ở Nhật 
Bản. 
 
 
6. Tôi có hội đủ điều kiện nhận tiền hoàn lại nếu tôi mua hàng tại các cửa hàng trực tuyến 
không?  
 
Không. Việc hoàn tiền chỉ có giá trị đối với các giao dịch bán lẻ được thực hiện trực tiếp tại các 
cửa hàng trực tiếp ở Nhật Bản.  
 
 
7. Làm cách nào để tôi biết (những) giao dịch nào mà tôi đã thực hiện là đã hội đủ điều 
kiện để được hoàn tiền hay chưa?  
 
Về cơ bản, tất cả các giao dịch được thực hiện tại các cửa hàng trực tiếp ở Nhật Bản trong thời 
gian diễn ra chiến dịch đều hội đủ điều kiện. Số tiền hoàn lại sẽ được tính tối đa là 5.000 yên dựa 
trên tổng số tiền đã chi tiêu tại các cửa hàng tham gia trong thời gian chiến dịch. 
 
 
8. Có bất kỳ trường hợp ngoại trừ nào khác cho chiến dịch này không?  

 
Việc mua hàng trên các trang web thương mại điện tử, vé máy bay hoặc thông qua dịch vụ đặt 



hàng bằng điện thoại di động và các thiết bị khác sẽ không đủ điều kiện để được hoàn tiền. Một 
số cửa hàng mà JCB không công nhận là cửa hàng trực tiếp có thể cũng không hội đủ điều kiện. 
  



Phần B: Hoàn tiền 
 
9. Tôi có được nhận hoàn tiền nếu trả góp không?  

 
Có, bạn sẽ vẫn hội đủ điều kiện để được hoàn tiền miễn là các giao dịch được thực hiện tại các 
cửa hàng trực tiếp ở Nhật Bản trong thời gian chiến dịch. 
 
 
10. Việc hủy trả/hoàn tiền/ghi tín dụng vào tài khoản thẻ tín dụng của tôi có ảnh hưởng 
đến khả năng hội đủ điều kiện nhận hoàn tiền của tôi không?  

 
Trong trường hợp bất kỳ giao dịch liên quan nào được thực hiện thông qua tài khoản thẻ của bạn 
sau đó lại bị vô hiệu, hoàn tiền, hủy bỏ, hủy trả, tranh chấp và/hoặc hủy trả vì bất kỳ lý do gì (dù 
là toàn bộ hay một phần) thì bạn sẽ không được nhận hoàn tiền. 
 
 
11. Làm thế nào để bạn tính toán số tiền hoàn lại?  

 
Số tiền hoàn lại sẽ được tính dựa trên tổng giá trị (JPY) của tất cả các giao dịch bán lẻ đủ điều 
kiện được thực hiện bằng thẻ JCB của bạn và được xử lý bởi hệ thống của JCB trong thời gian 
diễn ra chiến dịch. 
Tiền hoàn lại sẽ được cung cấp bằng đơn vị tiền tệ thanh toán được chuyển đổi dựa trên quy tắc 
và tỷ giá hối đoái tiền tệ tiêu chuẩn của nhà phát hành thẻ của bạn. Ngoài ra, tùy thuộc vào tổ 
chức phát hành, phí hành chính hoặc các khoản phí khác có thể được khấu trừ vào số tiền hoàn 
lại trên hóa đơn của bạn. 
 
 
12. Khoảng thời gian tính toán để hoàn lại tiền là bao lâu?  
 
Số tiền hoàn lại sẽ được tính theo bảng dưới đây. 
 

Giao dịch bán lẻ được 
thực hiện từ 

Giao dịch bán lẻ được 
thực hiện cho đến 

Được tính trong 

16 tháng 1 năm 2023 15 tháng 4 năm 2023 Tháng 6 năm 2023 

 
 
13. Khi nào tôi sẽ nhận được tiền hoàn lại của mình?  

Khoản tiền hoàn lại sẽ được ghi tín dụng vào tài khoản thẻ của chủ thẻ hội đủ điều kiện thông 
qua công ty phát hành thẻ của họ. Thời gian hoàn tiền tùy thuộc vào công ty phát hành thẻ. Có 
thể mất vài tháng để chủ thẻ nhận được tiền hoàn lại trong tài khoản của mình, tùy thuộc vào 
ngày giao dịch. 
 
 
14. Tôi nên làm gì nếu không nhận được tiền hoàn lại?  

 
Vui lòng liên hệ với công ty phát hành thẻ của bạn để điều tra thêm. 
 


