
CHÍNH SÁCH CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT
1. Điều kiện tham gia chương trình

1.1. Khách hàng đã kích hoạt tài khoản với Ninja Direct từ 3 tháng trở lên;
1.2. Chỉ áp dụng cho khách hàng sử dụng dịch vụ mua hộ hoặc thanh toán hộ;
1.3. Khách hàng không có công nợ quá hạn với Ninja Direct tại thời điểm tham gia chương trình
và trong suốt thời gian tham gia chương trình trừ trường hợp được chấp thuận gia hạn bằng
văn bản của Ninja Direct;
1.4. Khách hàng có tổng giá trị giao dịch hợp lệ với Ninja Direct trong vòng 06 tháng tính đến
thời điểm tham gia chương trình đạt từ 500,000,000 VNĐ;
1.5. Khách hàng có ít nhất 01 đơn hàng hợp lệ trong tháng với tổng giá trị giao dịch đạt tối thiểu
tùy theo quy định của hạng mức hội viên.

2. Quyền lợi hội viên
2.1. Tiêu chí xét hạng thẻ hội viên:

HẠNG THẺ PLATINUM
HỘI VIÊN BẠCH KIM

GOLD
HỘI VIÊN VÀNG

SILVER
HỘI VIÊN BẠC

Tiêu chí xét hạng - Đáp ứng đầy đủ điều
kiện tham gia chương
trình.
- Tổng giá trị đơn
hàng trong vòng 6

- Đáp ứng đầy đủ điều
kiện tham gia chương
trình.
- Tổng giá trị đơn hàng
trong vòng 6 tháng

- Đáp ứng đầy đủ điều
kiện tham gia chương
trình.
- Tổng giá trị đơn hàng
trong vòng 6 tháng



tháng gần nhất đạt từ
1,500,000,000 VND.
- Có ít nhất 1 đơn
hàng/tháng với tổng
giá trị giao dịch đạt tối
thiểu 300,000,000
VND.

gần nhất đạt từ
1,000,000,000 VND.
- Có ít nhất 1 đơn
hàng/tháng với tổng
giá trị giao dịch đạt tối
thiểu 200,000,000
VND.

gần nhất đạt từ
500,000,000 VND.
- Có ít nhất 1 đơn
hàng/tháng với tổng
giá trị giao dịch đạt tối
thiểu 100,000,000
VND.

Lợi ích tài chính 1. Đối với khách hàng
sử dụng dịch vụ mua
hộ:
- Chiết khấu 10% trên
tổng phí vận chuyển
quốc tế phát sinh
trong tháng.
- Chiết khấu 15% trên
phí dịch vụ phát sinh
trong tháng.
2. Đối với khách hàng
sử dụng dịch vụ thanh
toán hộ:
- Chiết khấu 0,25%
trên tổng giá trị đơn
hàng phát sinh trong
tháng.

1. Đối với khách hàng
sử dụng dịch vụ mua
hộ:
- Chiết khấu 5% trên
phí vận chuyển quốc
tế phát sinh trong
tháng.
- Chiết khấu 8% trên
phí dịch vụ phát sinh
trong tháng.
2. Đối với khách hàng
sử dụng dịch vụ thanh
toán hộ:
- Chiết khấu 0,15%
trên tổng giá trị đơn
hàng phát sinh trong
tháng.

1. Đối với khách hàng
sử dụng dịch vụ mua
hộ:
- Chiết khấu 3% trên
phí vận chuyển quốc
tế phát sinh trong
tháng.
- Chiết khấu 5% trên
phí dịch vụ phát sinh
trong tháng.

Lợi ích phi tài
chính

- Thẻ khách hàng thân
thiết.
- Quà sinh nhật trị giá
500,000 VNĐ.
- Quà tri ân cuối năm
trị giá 1,000,000 VNĐ.
- “Nhà vô địch Ninja
Direct”: Khách hàng
có tổng giá trị đơn
hàng tích lũy cao nhất
trong thời hạn cuộc thi
(1 năm) sẽ nhận được
voucher một chuyến
du lịch 5 sao trị giá
7.500.000 VNĐ.
- Có quyền tiếp cận
100% các khóa học
online và hội thảo về
kinh doanh của Ninja
Direct.
- Được ưu tiên hàng
đầu trong việc xử lý
đơn hàng, giao hàng
và xử lý khiếu nại.

- Thẻ khách hàng thân
thiết.
- Quà sinh nhật trị giá
300,000 VNĐ.
- Quà tri ân cuối năm
trị giá 500,000 VNĐ.
- “Nhà vô địch Ninja
Direct”: Khách hàng
có tổng giá trị đơn
hàng tích lũy cao nhất
trong thời hạn cuộc thi
(1 năm) sẽ nhận được
voucher một chuyến
du lịch 5 sao trị giá
5.000.000 VNĐ.
- Có quyền tiếp cận
70% các khóa học
online và 50% hội thảo
về kinh doanh của
Ninja Direct.
- Được ưu tiên trong
việc xử lý đơn hàng,
giao hàng và xử lý
khiếu nại.

- Thẻ khách hàng thân
thiết.
- Quà sinh nhật trị giá
200,000 VNĐ.
- Quà tri ân cuối năm
trị giá 350,000 VNĐ.
- “Nhà vô địch Ninja
Direct”: Khách hàng
có tổng giá trị đơn
hàng tích lũy cao nhất
trong thời hạn cuộc thi
(1 năm) sẽ nhận được
voucher một chuyến
du lịch 5 sao trị giá
3.500.000 VNĐ.



3. Các quy định khác
1. Đây là chương trình dành cho những khách hàng thân thiết đã đồng hành cùng Ninja Direct
dựa vào các tiêu chí xếp hạng tại mục 2.1 và chỉ được áp dụng đối với khách hàng nằm trong
danh sách được công bố bởi Ninja Direct trên các kênh truyền thông chính thức.
2. Bản cam kết chương trình khách hàng thân thiết và thẻ thành viên đính kèm là cơ sở xác
nhận các quyền và lợi ích của khách hàng và các khiếu nại liên quan đến chương trình (nếu
có).
3. Các quyền lợi ở mục 2 được chính thức kích hoạt từ ngày 01/06/2021 hoặc khi khách hàng
xác nhận tham gia chương trình qua thư điện tử; tùy trường hợp nào diễn ra sau.
4. Tổng số tiền chiết khấu trong tháng được xác nhận vào ngày làm việc cuối cùng của tháng
đó và được trừ trực tiếp vào các đơn hàng hợp lệ trong những đơn hàng tiếp theo cho đến khi
tổng giá trị chiết khấu hợp lệ được khấu trừ hết. Tuy nhiên, tổng số tiền chiết khấu cho từng
đơn hàng không vượt quá 5% giá trị đơn hàng đó.
5. “Giá trị đơn hàng” được hiểu là giá trị bằng tiền VNĐ của hàng hóa mua hộ/thanh toán hộ
tính theo tỷ giá CNY/VND của Ninja Direct và không kể phí mua hộ;
6. “Tổng phí vận chuyển quốc tế” được hiểu là phí vận chuyển quốc tế không áp dụng khuyến
mãi nào khác nhân với tổng khối lượng đơn hàng tính phí được ghi trên hóa đơn tài chính của
phí vận chuyển.
7. “Phí vận chuyển quốc tế”: Là phí vận chuyển đơn hàng của khách hàng từ tổng kho của
Ninja Direct tại Trung Quốc về tổng kho tại Việt Nam (Hà Nội);
8. “Phí dịch vụ”: Là phí mua hộ được tính dựa trên giá trị đơn hàng.
9. “Tỷ giá”: Là tỷ giá trao đổi ngoại tệ giữa tiền Trung Quốc (CNY) và tiền Việt Nam (VND) Việt
Nam đồng.
10. Khách hàng phải đặt và thanh toán đầy đủ tiền cọc cho đơn hàng từ 00h00’ ngày đầu tiên
của tháng đến 23h59’ ngày cuối cùng của tháng thì giá trị đơn hàng đó mới đủ điều kiện để
được tính chiết khấu cho tháng sau.
11. Chiết khấu trong chương trình này không được áp dụng đồng thời với bất kỳ chương trình
khuyến mãi, chiết khấu nào khác của Ninja Direct cùng thời kỳ;
12. Ninja Direct có quyền thay đổi, tạm ngừng hoặc từ chối áp dụng chương trình tại bất kỳ thời
điểm nào và với bất kỳ khách hàng nào mà không buộc phải thông báo trước hoặc có sự
đồng ý của khách hàng;
13. Các thuật ngữ và định nghĩa khác không được đề cập ở chính sách này nhưng được sử
dụng trong quá trình giao dịch giữa Ninja Direct và khách hàng được hiểu theo các quy định cụ
thể trong các văn bản pháp lý ký kết giữa Ninja Direct và khách hàng, bao gồm nhưng không
giới hạn ở: báo giá, hóa đơn chiếu lệ (OS), hóa đơn tài chính (SOC) và hợp đồng Mua hộ;
14. Trong mọi trường hợp có tranh chấp về chính sách chiết khấu, quyết định của Ninja Direct
là quyết định cuối cùng. Nếu khách hàng không đồng ý với mức chiết khấu, khách hàng có
quyền hủy đơn hàng khi và chỉ khi Ninja Direct chưa tiến hành mua hàng với nhà cung cấp.


