CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI NHẠC HỘI TPBANK “BEYOND THE FUTURE”

I. Quy định và điều kiện chương trình
Điều kiện

Chi tiết quy chế
Khách hàng để nhận được vé tham dự Đại nhạc hội cần thỏa mãn một trong những điều kiện sau:
-

Mở tài khoản và nộp 100,000
VNĐ vào tài khoản, duy trì cho
đến kỳ quay thưởng mỗi đợt. Các
sản phẩm áp dụng: Savy, app
TPBank, tài khoản Super Zero tại
LiveBank

-

Mở gói tài khoản Super Zero (Tài khoản thanh toán, Visa Debit, đăng ký app TPBank) tại
LiveBank duy trì số dư tối thiểu 100,000 VNĐ trong tài khoản cho đến thời điểm trả thưởng
của mỗi đợt .
Mở tài khoản trên app TPBank Mobile và duy trì số dư tối thiểu 100,000 VNĐ trong tài khoản
cho đến thời điểm trả thưởng của mỗi đợt .
Mở tài khoản trên app TPBank Savy và đồng thời mở gói tiết kiệm Gửi góp Savy và gửi tiết
kiệm với giá trị tối thiểu 100,000 VND xét đến thời điểm trả thưởng của mỗi đợt
Mở tài khoản thanh toán tại các điểm giao dịch của TPBank và nộp tiền vào tài khoản, duy trì
số dư tối thiểu 100,000 VNĐ trên TKTT đến thời điểm xét thưởng của mỗi đợt.

Đồng thời, khách hàng cần xác nhận tham gia Chương trình và chọn tham dự Liveshow tại TP. Hồ Chi
Minh bằng cách nhắn tin qua SMS theo đúng cú pháp TPB_STHCM và gửi 8089
Trong đó “_” là dấu cách

II. Thời gian khuyến mại và trả thưởng:

Các đợt khuyến mãi
Đợt 1
(Từ 01/10 đến 07/10/2020)
Đợt 2
(Từ 08/10 đến 15/10/2020)
Đợt 3
(Từ 16/10/2020 đến 31/10/2020)

Thời gian trả thưởng
10/10/2020

17/10/2020

02/11/2020

III. Cách trả thưởng:
Chương trình dành cho Khách hàng cá nhân, quà tặng là vé online được gửi & hiển thị cho khách hàng qua đồng thời các kênh dưới đây:
+

Ứng dụng TPBank Mobile

+

Ứng dụng TPBank QuickPay

+

Ứng dụng TPBank Savy

+

Email của KH đăng ký tại TPBank

(*) Lưu ý: Mỗi KH tự chịu trách nhiệm về quà tặng của mình, Ngân hàng không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến việc lộ thông tin về quà tặng.

IV. Quy định chung của chương trình:
-

Ban Tổ Chức có quyền thay đổi thể lệ và thời gian diễn ra chương trình mà không báo trước.

-

Ban Tổ Chức có quyền cập nhật và thay đổi thể lệ chương trình này để phù hợp hơn với khách hàng và thông báo công khai đến khách hàng.

-

Trong mọi trường hợp, quyền quyết định cuối cùng sẽ thuộc về TPBank.

-

Theo qui định của pháp luật, TPBank có quyền chấm dứt hoặc huỷ chương trình này trong trường hợp bất khả kháng và sẽ thông báo công khai
phù hợp với quy định pháp luật.

-

Nếu phát hiện có dấu hiệu gian lận, sử dụng công cụ, phần mềm hỗ trợ… tài khoản của khách hàng sẽ bị khóa đến hết thời gian diễn ra chương
trình, mọi quà tặng sẽ bị thu hồi.

-

Khách hàng buộc phải mang vé khi tham gia chương trình. Vé trúng thưởng chỉ được sử dụng 1 lần duy nhất.

-

Không sao chép vé dưới mọi hình thức. Trong trường hợp vé đã bị sao chép, người đầu tiên có vé sẽ được chấp nhận. TPBank có quyền từ chối
tất cả các khách hàng sử dụng mã vé trùng.

