
 

Thể lệ Chương trình khuyến mại “Giới thiệu LiveBank, rinh ngay cả triệu” 
dành cho KHCN giao dịch tại LiveBank  

 

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của TPBank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được 
sự cho phép của cấp có thẩm quyền TPBank.  
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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI “GIỚI THIỆU LIVEBANK, RINH NGAY CẢ 

TRIỆU” DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN GIAO DỊCH TẠI LIVEBANK 

1. Tên chương trình: “Giới thiệu LiveBank - Rinh ngay cả triệu”  

2. Đối tượng tham gia: 

- Người giới thiệu là tất cả các Khách hàng cá nhân đang có TKTT tại TPBank ngoại trừ toàn 

bộ CBNV TPBank; 

- Người được giới thiệu là khách hàng mới chưa có TKTT tại TPBank. 

3. Thời gian triển khai: 24/08/2020 – 24/10/2020 

4. Phạm vi triển khai: 

- Áp dụng tại tất cả các phòng máy LiveBank trên toàn quốc. 

5. Thể lệ tặng quà: 

- Khách hàng là Người giới thiệu phải giới thiệu thành công Khách hàng (Người được giới 

thiệu) mở thẻ ATM/Visa Debit, kích hoạt thẻ và thực hiện giao dịch nộp tiền lần đầu tối 

thiểu 150.000đ vào TKTT thành công tại LiveBank trong thời gian 5 ngày kể từ ngày 

mở thẻ thành công để nhận quà tặng là eVoucher VinID ngẫu nhiên có giá trị 50k, 100k, 

300k (tổng giá trị Evoucher trúng thưởng có giá trị không quá 3,000,000VNĐ/khách hàng và 

được trả sau tối đa 48 giờ từ thời điểm giao dịch thành công). Một lần giới thiệu được coi là 

thành công khi 01 Người được giới thiệu mở thẻ ATM/Visa Debit và nộp tiền lần đầu tối 

thiểu 150.000đ vào TKTT thành công tại LiveBank. Trong quá trình thực hiện, Người được 

giới thiệu phải nhập đầy đủ thông tin của Người giới thiệu vào trường “Mã giới thiệu”. Tại 

thời điểm xét thưởng, TKTT và Thẻ xét giải thưởng phải là TKTT hợp lệ và Thẻ hợp lệ.  

- Khách hàng là Người được giới thiệu phải mở thẻ ATM/Visa Debit tại LiveBank, kích 

hoạt thẻ trong thời gian 5 ngày kể từ ngày mở thẻ thành công được tặng 30,000 VNĐ vào 

TKTT; thực hiện giao dịch nộp tiền lần đầu tối thiểu 150.000đ vào TKTT tại LiveBank 

trong thời gian 5 ngày kể từ ngày mở thẻ thành công được tặng thêm 20,000 VNĐ vào 

TKTT. Thời gian trả thưởng tối đa 48 giờ từ thời điểm giao dịch thành công. Trong quá trình 

thực hiện, Người được giới thiệu phải nhập đầy đủ thông tin của Người giới thiệu vào trường 

“Mã giới thiệu”. Tại thời điểm xét thưởng, TKTT và Thẻ xét giải thưởng phải là TKTT hợp 

lệ và Thẻ hợp lệ.  

6. Một số lưu ý: 

- TKTT hợp lệ: Là TKTT được mở trong thời gian diễn ra chương trình và có giao dịch nộp 

tiền lần đầu tại LiveBank tối thiểu 150,000 VNĐ, TKTT này phải có trạng thái Open trên hệ 

thống. 

- Thẻ hợp lệ: Là Thẻ mà tại thời điểm xét thưởng, thẻ này đã được kích hoạt và có trạng thái 

Valid Card trên hệ thống. 

- Mã giới thiệu: Là số CIF của Khách hàng (8 chữ số đầu tiên trong Số TKTT mà TPBank 

cung cấp cho Khách hàng).  

- Quy định về Mã giới thiệu của người giới thiệu: 

 TPBank quy định Mã giới thiệu của Khách hàng (Người giới thiệu) tham gia Chương trình 

này là số CIF (8 chữ số đầu tiên trong Số TKTT mà TPBank cung cấp) của Khách hàng 

(Người giới thiệu) đó và được lưu trữ trên hệ thống TPBank. TPBank không chịu bất cứ trách 
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nhiệm nào liên quan đến việc Mã giới thiệu của Khách hàng có sai khác so với dữ liệu ghi 

nhận trên hệ thống TPBank. 

7. Cơ cấu quà tặng: 

Thời gian 

CT 

Đối 

tượng 

KH 

Giải thưởng cho KH 
Số lượng 

giải 

Trị giá giải 

(VND) 

(Bao gồm 

Thuế TNCN) 

Thành tiền 

(VND) 

24/08/2020 

– 

24/10/2020 

 

Người 

giới thiệu 

eVoucher VinID 300k 20 300,000 6,000,000 

eVoucher VinID 100k 384 100,000 38,400,000 

eVoucher VinID 50k 596 50,000 29,800,000 

Tổng 1000  74,200,000 

Người 

được giới 

thiệu 

Tặng thưởng khi mở và 

kích hoạt thẻ ATM/Visa 

Debit thành công 

1000 
 

30,000 
30,000,000 

Tặng thưởng khi nộp tiền 

lần đầu tối thiểu 150.000đ 

vào TKTT thành công 

1000 
 

20,000 
20,000,000 

Tổng 2000   50,000,000 

 

8. Cách thức nhận quà:  

- Trong vòng tối đa 48 giờ kể từ thời điểm người được giới thiệu mở thẻ ATM/Visa Debit, 

kích hoạt thẻ và nộp tiền lần đầu tối thiểu 150.000đ vào TKTT thành công tại LiveBank, các 

Khách hàng (Người giới thiệu) đủ điều kiện nhận quà tặng sẽ được tổng hợp lại thành danh 

sách để trả thưởng. TPBank có trách nhiệm thông báo tới mỗi khách hàng về việc đủ điều 

kiện nhận quà tặng từ Chương trình. 

- Trong vòng tối đa 48 giờ kể từ thời điểm giao dịch của người được giới thiệu thành công, 

các Khách hàng (Người giới thiệu) thuộc danh sách khách hàng đủ điều kiện nhận quà của 

Chương trình sẽ được nhận quà tặng là tin nhắn chứa mã eVoucher VinID với những mệnh 

giá 50k, 100k, 300k được chọn lựa ngẫu nhiên. Tin nhắn quà tặng được gửi về số điện thoại 

của người giới thiệu được sử dụng để mở TKTT tại TPBank. Số tiền này được khấu trừ đi 

các phần Thuế theo Quy định Pháp luật Việt Nam hiện hành (nếu có). 

- Trong vòng tối đa 48 giờ kể từ thời điểm người được giới thiệu mở và active thẻ ATM/Visa 

Debit hoặc nộp tiền lần đầu tối thiểu 150.000đ vào TKTT thành công, các Khách hàng 

(Người được giới thiệu) đủ điều kiện nhận quà tặng sẽ được tổng hợp lại thành danh sách để 

trả thưởng. TPBank có trách nhiệm thông báo tới mỗi khách hàng về việc đủ điều kiện nhận 

quà tặng từ Chương trình. 

- Trong vòng tối đa 48 giờ kể từ thời điểm người được giới thiệu mở thẻ Visa Debit hoặc nộp 

tiền lần đầu tối thiểu 150.000đ vào TKTT thành công, các Khách hàng (Người được giới 

thiệu) thuộc danh sách khách hàng đủ điều kiện nhận quà của Chương trình sẽ được nhận 

quà tặng là tiền chuyển khoản vào TKTT tương ứng với từng điều kiện chương trình được 
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đáp ứng. Số tiền này được khấu trừ đi các phần Thuế theo Quy định Pháp luật Việt Nam hiện 

hành (nếu có).  

9. Cách thức sử dụng mã eVoucher VinID: 

Cách 1: Sử dụng VinID Gift Card thông qua app VinID 

Bước 1: Tải ứng dụng VinID. Sau đó đăng nhập vào ứng dụng. 

Bước 2: Từ màn hình trang chủ, chọn tính năng Nạp điểm VinID, nhập mã thẻ trên VinID Gift Card 

và nhập vào ô Mã Nạp VinID Gift Card. Nhấn Tiếp Tục. 

Bước 3: Đợi phản hồi từ hệ thống. Nếu nạp điểm thành công, điểm VinID sẽ được cộng vào tài khoản 

thẻ VinID (Bấm vào biểu tượng Điểm để kiểm tra). 

Cách 2: Sử dụng VinID Gift Card bằng cách nạp thẻ qua tin nhắn SMS 

Dùng chính số điện thoại đã đăng ký tài khoản thẻ VinID, soạn tin theo cú pháp sau: 

VINID (khoảng cách) SỐ THẺ (khoảng cách) VINID (khoảng cách) MÃ NẠP ĐIỂM gửi đến 6070 

Lưu ý: phí gửi tin là 1.000 đồng/tin. 

 

Cách 3: Sử dụng VinID Gift Card thông qua website VinID.net 

(Lưu ý: điện thoại hoặc máy tính cần có kết nối internet) 

Bước 1: Truy cập vào website: https://vinid.net, đăng nhập tài khoản VinID. 

Bước 2: Chọn Sử dụng VinID Gift Card, điền đầy đủ các thông tin yêu cầu. Nhấn Xác nhận để hoàn 

tất. 

Sau khi đã nạp điểm vào tài khoản VinID, khách hàng có thể sử dụng thẻ VinID và số điểm trong thẻ 

để thanh toán tất cả các mặt hàng tại hệ sinh thái của VinGroup, bao gồm: VinMart+, VinMart, 

Adayroi, VinPro, VinSchool, Vinmec, Vinpearl… 

10. Quy định về đầu mối giải đáp thắc mắc của Khách hàng liên quan đến Chương trình khuyến mại: 

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

dẫn giải đáp: 

a) Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) 

- Địa chỉ: Tòa nhà TPBank, 57 Lý Thường Kiệt, P. Trần Hưng Đạo, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội 

- Điện thoại: 024 3768 8998; 

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

c) Qua hotline: 1900585885; (024)37683683; 

11. Trách nhiệm thông báo 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong có trách nhiệm thông báo đầy đủ chi tiết nội dung của 

thể lệ chương trình khuyến mại, trị giá từng loại giải thưởng, tỷ lệ trúng thưởng và danh sách KH 

trúng thưởng trên ít nhất một phương tiện thông tin đại chúng, tại nơi bán sản phẩm khuyến mại. 

12. Quy định khác 

- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc quản lý 

khâu in ấn, tính chính xác của bằng chứng xác định trúng thưởng và đưa bằng chứng xác 

định trúng thưởng vào lưu thông trong chương trình khuyến mại. Trường hợp bằng chứng 

xác định trúng thưởng của Công ty phát hành có sai sót gây hiểu nhầm cho khách hàng trong 

việc trúng thưởng, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong có trách nhiệm trao các giải 

thưởng này cho khách hàng trúng thưởng. Việc tổ chức chương trình khuyến mại phải đảm 

bảo tính ngẫu nhiên, khách quan và công khai. 

- Nếu được khách hàng trúng thưởng đồng ý, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong sẽ 

sử dụng tên và hình ảnh của khách hàng trúng thưởng cho mục đích quảng cáo thương mại.                                                                                                                   

https://vinid.net/
http://tpb.vn/
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