
 

  

 

 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI DÀNH CHO CHỦ THẺ TPBANK CHI TIÊU TRỰC TUYẾN (ONLINE) 

 

1. Nội dung Khuyến mại 

Nội 

dung 
Lazada.vn Shopee.vn Leflair.vn 

Weshop.com.vn 
Vntrip.vn Klook.com 

Nội 

dung 

khuyến 

mại  

Giảm 15% (tối đa 

150.000VNĐ) 

đơn hàng tối thiểu 

800.000VNĐ 

(nhập code 

TPSEPT18)   

 

Giảm 15% cho hoá đơn 

(tối đa 100.000VNĐ) áp 

dụng cho đơn hàng từ 

600.000VNĐ  

 

- Giảm 12% cho giao 

dịch từ 2 triệu đồng 

mỗi thứ 6 hàng 

tuần. (Nhập mã: 

TPBANK12);  

- Giảm 5% cho giao 

dịch từ 1,5 triệu 

đồng (Nhập mã 

TPBANK5) 

 

Giảm 20% phí 

dịch vụ vào thứ 6 

hàng tuần áp dụng 

cho thẻ TPBank 

(nhập mã WSTPB) 

khi mua hàng USA 

 

 

Mã giảm giá 15%, 

tối đa 300.000 

VNĐ (nhập mã 

TPB15)  

 

 

 

- Giảm 10%, tối đa 

500.000 VNĐ (mã 

TPBVN10), áp dụng 

cho dịch vụ “Tour & 

tham quan ngắm cảnh” 

mỗi thứ 6 

- Giảm 8% tối đa 

400.000 VNĐ (mã 

TPBVN8) áp dụng tất 

cả các dịch vụ 

Đối 

tượng 

Thẻ tín dụng 

TPBank(Visa/Ma

sterCard) 

Thẻ tín dụng TPBank 

(Visa/MasterCard) 

Thẻ ghi nợ quốc tế 

và tín dụng quốc tế 

TPBank 

(Visa/MasterCard) 

Thẻ ghi nợ quốc tế 

và tín dụng quốc 

tế TPBank 

(Visa/MasterCard) 

Thẻ ghi nợ quốc tế 

và tín dụng quốc 

tế TPBank 

(Visa/MasterCard) 

Thẻ ghi nợ quốc tế và 

tín dụng quốc tế 

TPBank 

(Visa/MasterCard) 

Thời 

gian 

Thứ 6 hàng tuần 

từ 01/09/2018 – 

30/10/2018 

Từ 9h  ngày 01/09 và 

09/09/2018 ; và mỗi thứ 

Sáu 10/08 - 26/10/2018. 

23/04/2018 -

23/10/2018 

 

Thứ 6 hàng tuần từ 

15/04/2018 – 

15/10/2018 

03/08/2018 - 

30/09/2018 

25/08/2018 – 

31/12/2018 

 

Điều 

kiện 

khuyến 

mại chi 

tiết 

Mỗi KH chỉ được 

hưởng 1 lần ưu 

đãi duy nhất 

Tối đa 100 

lượt/ngày 

- 200 lượt/ngày trong mỗi 

thứ 6; 400 lượt/ngày 

trong mỗi ngày 01/09 và 

09/09/2018 

- Mỗi KH chỉ nhận được 

ưu đãi 1 lần 

- Không áp dụng cho sản 

phẩm sim, thẻ cào và e-

voucher 

 

 Số lượng: Tối 

đa  500 booking 

nhận ưu đãi 

/chương trình 

Mỗi KH chỉ nhận 

được ưu đãi 1 lần 

 

Áp dụng  cho các dịch 

vụ tại 6 quốc gia : 

Singapore, Thái Lan, 

Hồng Kông, Đài Loan, 

Nhật Bản, Hàn Quốc 



 

  

 

 

 

2. Các quy định khác 

- Khách hàng đồng ý rằng TPBank có quyền sử dụng tên, hình ảnh và thông tin khác liên quan của khách hàng nhằm mục đích 

quảng cáo và thông báo rộng rãi với công chúng mà không phải chi trả bất kỳ chi phí nào khi khách hàng tham gia chương 

trình này. 

- Giao dịch hợp lệ sẽ được tính dựa vào ngày hệ thống TPBank ghi nhận thành công trong thời gian triển khai Chương trình. 

- Mọi quyết định của TPBank liên quan đến các Chương trình khuyến mại phù hợp với các quy định tại Chương trình này là 

cuối cùng, chính thức và không phải thông báo. 

- Thể lệ này được thông báo công khai trên website của Ngân hàng: www.tpb.vn và KH có trách nhiệm cập nhật các quy định, 

điều kiện của Thể lệ khi tham gia chương trình khuyến mại 

- Trong phạm vi pháp luật cho phép, TPBank có toàn quyền chấm dứt, thay đổi Chương trình khuyến mại sau khi thông báo 

trước 03 (ba) ngày tại các Đơn vị kinh doanh của TPBank và/hoặc trên trang web chính thức của TPBank. TPBank sẽ không 

chịu bất kỳ trách nhiệm cho bất kỳ khiếu nại, tổn thất, thiệt hại, chi phí mà bất kỳ cá nhân nào gánh chịu dưới bất kỳ hình thức 

nào liên quan đến các Chương trình khuyến mại này. 

 

http://www.tpb.vn/

