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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI  

GAME TẾT “HỨNG LỘC ĐÓN XUÂN” 

 

1. Tên Chương trình khuyến mại: Hứng lộc đón xuân” 

2. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 20/01/2022 đến hết ngày 20/02/2022 

3. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại : Ứng dụng TPBank Savy  

4. Khách hàng của Chương trình khuyến mại: Toàn bộ Khách hàng sử dụng ứng dụng TPBank 

Savy thỏa mãn điều kiện của chương trình 

5. Cơ cấu giải thưởng: 

Khách hàng tham gia chơi game “Hứng lộc đón xuân” trên app Savy có cơ hội nhận lì xì giá trị ngẫu 

nhiên và tham gia quay só cuối kỳ để nhận các giải thưởng sau:  

Cơ cấu giải 

thưởng 
Nội dung giải thưởng Trị giá (VND) Số lượng 

Thành tiền 

(VND) 

Giải lì xì  

may mắn 

Lì xì 999 VND 999 5,000 4,995,000 

Lì xì 9,000 VND 9,000 2,500 22,500,000 

Lì xì 19,000 VND 19,000 1,000 19,000,000 

Lì xì 99,000 VND 99,000 200 19,800,000 

Lì xì 199,000 VND 199,000 100 19,900,000 

Giải thưởng 

cuối kỳ 

Giải đặc biệt - Ipad Gen 9 2021 

WiFi 64 GB 
14,000,000 1 14,000,000 

Giải nhất - Smart Tivi Samsung 

Full HD 43 inch UA43T6000 
11,500,000 1 11,500,000 

Giải nhì - Loa Marshall Action 2 5,900,000 1 5,900,000 

Giải ba - Máy ảnh lấy liền 

Fujifilm Instax Mini LiPlay - Màu 

đen 

4,200,000 1 4,200,000 

Tổng 121,795,000 

6. Nội dung chi Tiết thể lệ Chương trình khuyến mại: 

6.1. Điều kiện, cách thức, thủ tục cụ thể khách hàng phải thực hiện để được tham gia 

Chương trình khuyến mại: 

- Áp dụng với sản phẩm Gửi góp Savy, kỳ hạn 3 tháng được tạo mới và nạp tiền trong thời gian 

diễn ra CTKM 

- Với mỗi số tiền gửi tối thiểu từ 500,000 VND vào gói tiết kiệm Gửi góp, kỳ hạn tối thiểu 03 

tháng, KH nhận 03 lượt chơi game “Hứng lộc đón xuân” 
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- Số lượt chơi game được tính theo công thức = (Số tiền nạp/500,000)*3 (phần nguyên làm 

tròn xuống) 

- Khách hàng sử dụng lượt chơi quy đổi được để tham gia chơi trò chơi “Hứng lộc đón xuân” 

trên app Savy và nhận các lì xì ngẫu nhiên bao gồm:  

 Lì xì 999 VND;  

 Lì xì 9,000 VND;  

 Lì xì 19,000 VND;  

 Lì xì 99,000 VND;  

 Lì xì 199,000 VND;  

 Quẻ chúc mừng năm mới (Được sử dụng làm các phiếu quay thưởng cuối kỳ) 

- Toàn bộ các gói Tiết kiệm tham gia Chương trình khuyến mãi sẽ được phong tỏa tới hết kỳ 

hạn gói, hoặc tới hết 31/5/2021 tùy điều kiện nào đến trước. 

- Toàn bộ các gói Tiết kiệm của Khách hàng trúng thưởng giải cuối kỳ sẽ được phong tỏa tới 

hết kỳ hạn của gói. 

- Không giới hạn số lượng lượt chơi và lì xì 1 Khách hàng nhận được trong cả chương trình 

khuyến mại. 

- Khách hàng sử dụng Quẻ chúc mừng năm mới nêu trên để tham gia quay số cuối kỳ và nhận 

các giải thưởng như mục 5. Cơ cấu giải thưởng 

- Khoản lì xì sẽ được trả thưởng trực tiếp vài Tài khoản thanh toán của Khách hàng tại TPBank 

sau tối đa 07 ngày làm việc (Không kể ngày lễ và Thứ 7, Chủ nhật) kể từ ngày Khách hàng 

nhận được lì xì khi tham gia CTKM. 

- Khách hàng có thể kiểm tra số lượng lì xì và quẻ chúc mừng năm mới mình nhận được tại 

mục Quà tặng của Trò chơi “Hứng lộc đón xuân”. 

- TPBank có trách nhiệm cập nhật số lượng quà tặng để Khách hàng biết và lựa chọn tham dự. 

Trường hợp số lượng quà đã hết, TPBank sẽ thông báo ngay trên website chính thức để các 

Khách hàng được biết. 

6.2. Thời gian, địa điểm, cách thức xác định trúng thưởng 

6.2.1. Giải thưởng lì xì may măn 

- Trong quá trình tham gia Chương trình khuyến mại, Khách hàng thực hiện quay số may mắn 

trên ứng dụng TPBank Savy để nhận được các lì xì ngẫu nhiên như chi tiết tại mục 5. Cơ cấu 

giải thưởng 

6.2.2. Giải thưởng cuối kỳ: 

- Khách hàng sử dụng các phiếu dự thưởng tích được để tham gia quay thưởng cuối kỳ. 

- Thời gian quay thưởng: Giải thưởng cuối kỳ được TPBank thực hiện quay thưởng tự động trên 

hệ thống vào ngày 23/02/2022 

- Địa điểm quay thưởng: Quay thưởng tự động trên hệ thống TPBank Savy 

- Cách thức xác định trúng thưởng: Các giải thưởng được quay theo thứ tự từ Giải thấp nhất 

đến giải cao nhất (Từ giải ba đến Giải đặc biệt) 

- Giải thưởng cuối kỳ như chi tiết tại mục 5. Cơ cấu giải thưởng 

6.3. Thông báo trúng thưởng: 

6.3.1. Với quà tặng lì xì may mắn:  

- TPBank thông báo số lượng và giá trị giải thưởng lì xì may mắn Khách hàng nhận được qua 

mục “Quà tặng” của Chương trình khuyến mại “Hứng lộc đón xuân”. 

 

 



 

3 

 

6.3.2. Với quà tặng cuối kỳ:  

- Sau khi kết thúc chương trình khuyến mại, TPBank Savy sử dụng các phiếu dự thưởng của 

Khách hàng và thực hiện quay số cuối kỳ tự động trên hệ thống TPBank Savy 

- Sau khi có danh sách Khách hàng trúng thưởng, TPBank Savy tiến hành thông báo tới Khách 

hàng thông qua Website Savy, qua thông báo tại ứng dụng TPBank Savy, qua số điện thoại 

Khách hàng đăng ký với TPBank Savy và qua email cá nhân của Khách hàng 

- Thời gian thông báo trúng thưởng cuối kỳ: Không quá 10 ngày kể từ ngày kết thúc Chương 

trình Khuyến Mại 

- Thời gian, chi tiết quay thưởng như quy định tại điểm 6.5.2. Đối với giải thưởng cuối kỳ 

- Thứ tự quay thưởng: Quay thưởng theo thứ tự giải thấp nhất đến giải cao nhất (Từ giải ba 

đến giải đặc biệt) 

6.5. Thời gian địa điểm, cách thức và thủ tục trao thưởng 

6.5.1. Đối với giải thưởng Lì xì may mắn: 

- Địa điểm trao thưởng: Thông qua ứng dụng TPBank Savy 

- Thời gian, cách thức trả thưởng: Giải thưởng lì xì may mắn sẽ được trả trực tiếp vào Tài 

khoản thanh toán của Khách hàng tại TPBank trong vòng tối đa 07 ngày kể từ ngày Khách 

hàng nhận được lì xì 

6.5.2. Đối với giải thưởng cuối kỳ: 

Đợt xét giải 
Thời gian áp 

dụng 
Thời gian quay 

thưởng 

Thời gian 

thông báo 

trúng thưởng 

Thời gian hoàn 

thành trao 

thưởng 

Cuối kỳ 

Toàn bộ KH 
tham gia từ 

20/01/2022 – 
20/02/2022 

23/02/2022 
Không quá 10 

ngày kể từ ngày 

kết thúc CTKM 

Không quá 45 ngày 
kể từ ngày kết thúc 

CTKM 

- Cách thức trao thưởng cuối chương trình:  

 Địa điểm trao thưởng: Khách hàng trúng thưởng cuối kỳ sẽ nhận thưởng trực tiếp tại 

Hội sở chính TPBank, các chi nhánh hoặc địa điểm TPBank Livebank thuận tiện nhất 

tùy thuộc theo địa chỉ khách hàng trúng thưởng sinh sống. 

 Khi nhận thưởng trực tiếp khách hàng phải xuất trình: Chứng minh thư nhân dân/ Hộ 

chiếu/ Căn cước công dân bản gốc còn hiệu lực. 

- Thời hạn kết thúc trao thưởng: Không quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc CTKM, chậm nhất 

06/04/2022 

- Khách hàng trúng thưởng phải chịu chi phí đi lại cho việc nhận thưởng của mình và thuế thu 

nhập không thường xuyên (nếu có) theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành. 

- Giải thưởng không được quy đổi thành tiền mặt  

6.6. Quy định về thời hạn cuối cùng trao thưởng cho khách hàng 

- Việc trả thưởng lì xì may mắn được thực hiện trong thời gian tối đa 07 ngày kể từ thời điểm 

Khách hàng nhận được lì xì trong quá trình tham gia Chương trình khuyến mại. 

- Việc trả thưởng cuối kỳ được thực hiện trong thời gian tối đa 45 ngày kể từ ngày kết thúc 

chương trình khuyến mãi, chậm nhất 06/04/2022. 

7. Đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến Chương trình 

khuyến mại (người liên hệ, điện thoại...). 

Mọi thắc mắc liên quan đến Chương trình khuyến mại, khách hàng liên hệ theo thông tin sau để được 

hướng dẫn, giải đáp: 
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1. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank) 

Địa chỉ:Tòa nhà TPBank, số 57 phố Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, 

Hà Nội 

Điện thoại: 024.37688998 

2. Qua email hỗ trợ của TPBank Savy: savysupport@tpb.com.vn 

3. Các điểm giao dịch của TPBank trên toàn hệ thống (Cập nhật theo Website https://tpb.vn) 

4. Qua hotline: 1900585885; (024) 37683683 

8. Trách nhiệm công bố thông tin: 

- TPBank có trách nhiệm thông báo công khai chi tiết nội dung của thể lệ chương trình khuyến 

mại trên website của TPBank, tại địa điểm khuyến mại, các phòng giao dịch, chi nhánh của 

TPBank. 

- TPBank có trách nhiệm công bố kết quả trúng thưởng tại địa điểm khuyến mại, các phòng giao 

dịch, chi nhánh của TPBank và trên website của TPBank. 

  

https://tpb.vn/
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