
             Thể lệ chương trình khuyến mại sản phẩm Savy dành cho KHCN  

 

CHI TIẾT THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH 

TIẾT KIỆM SAVY – THỬ NGAY KHÓ GÌ 

 DÀNH CHO KHÁCH HÀNG ỨNG DỤNG SAVY 

 

1. Đối tượng tham gia: Các KHCN giao dịch gửi tiết kiệm và tương tác qua ứng dựng Savy trong 

thời gian triển khai Chương trình. 

2. Thời gian áp dụng: từ ngày 15/09/2019 đến 15/10/2019 hoặc khi hết ngân sách quà tặng tùy 

điều kiện nào đến trước.  

3. Ưu đãi chương trình:  

KH nhận quà tặng 100,000 VND khi lần đầu hoàn thành mục tiêu tiết kiệm Gửi góp Savy 

4. Điều kiện tham gia 

- Ưu đãi chỉ dành cho KH chưa từng gửi tiết kiệm vào Savy 

- Ưu đãi được áp dụng khi KH nhấn "đồng ý" trong màn hình tham gia CT khi tạo mục tiêu Gửi 

góp Savy lần đầu 

- Gói tiết kiệm đạt điều kiện nhận thưởng:  

o Gói tiết kiệm hoàn thành 100% mục tiêu và được tất toán đúng kì hạn 

o Gói tiết kiệm được nạp tiền trong thời gian áp dụng của chương trình 

o Gói tiết kiệm mục tiêu tối thiểu 1,000,000 VND và không giới hạn giá trị tối đa 

o Gói tiết kiệm kì hạn 1 tháng 

- KH có thể kiểm tra thông tin quà tặng trong mục Thông báo của ứng dụng 

- Ưu đãi không áp dụng đồng thời với các ưu đãi khác của Savy 

5. Cơ cấu quà tặng: 

Chi tiết quà tặng Trị giá giải thưởng Số lượng giải thưởng 

Quà tặng dành cho KH hoàn thành 

mục tiêu tiết kiệm lần đầu 100,000 VND 3,000 
 

6. Lưu ý và Cách thức nhận quà:  

- Quà tặng sẽ được trả thưởng trực tiếp vào tài khoản thanh toán của KH tại TPBank 

- Vào những ngày xét thưởng, Savy sẽ kiểm tra các gói tiết kiệm đạt điều kiện nhận thưởng và 

tiến hành trả thưởng theo lịch tuần tương ứng 

o Thời gian xét thưởng quy định: 23:59 thứ 2 hàng tuần từ 14/10 - hết 18/11 (14-21-

28/10 và 4-11-18/11) 

o Thời gian trả thưởng tương ứng: thứ 5 cùng tuần từ 17/10 - hết 25/11 (17-24-31/10 

và 7-14-21/11) 

- Trong trường hợp KH tất toán gói tiết kiệm tham gia chương trình trước hạn, ưu đãi sẽ được 

hủy bỏ áp dụng 

- Số lượng KH được tham gia chương trình giới hạn tối đa 3,000 

 


