
THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

 

1. Tên chương trình khuyến mại: “Vay giải ngân ngay – Nhận quà liền tay” 

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Vay vốn với mục đích mua Bất động sản (bao gồm nhà đất 

và nhà dự án) 

3. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/05/2019 đến hết ngày 31/07/2019 

4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: toàn hệ thống CN TPBank trên toàn quốc 

5. Hình thức khuyến mại: Quay số xác định trúng thưởng 

6. Khách hàng của chương trình khuyến mại: Khách hàng cá nhân đủ điều kiện thực hiện các 

giao dịch theo quy định trong thể lệ chi tiết này 

STT Chương trình Đối tượng áp dụng 

1 

Quay số điện tử trúng 

thưởng khi hết tháng & 

cuối chương trình 

Toàn bộ KH vay vốn mua bất động sản (bao gồm nhà đất và 

nhà dự án) tại TPBank thỏa mãn điều kiện của chương trình 

trong khoảng thời gian: 

- Quay số ngày 05/06/2019: cho các mã dự thưởng nhận 

được từ 01/05/2019 đến hết 31/05/2019 

- Quay số ngày 05/07/2019: cho các mã dự thưởng nhận được 

từ 01/06/2019 đến hết 30/06/2019 

- Quay số ngày 05/08/2019: cho mã dự thưởng nhận được từ 

01/07/2019 đến hết 31/07/2019 

- Quay số cuối chương trình: cho các mã dự thưởng nhận 

được từ 01/05/2019 đến hết 31/07/2019, bao gồm toàn bộ 

mã dự thưởng đã trúng thưởng và không trúng thưởng của 

các đợt quay số trước. 

7. Cơ cấu giải thưởng: 

7.1. Cơ cấu quay số điện tử trúng thưởng hàng tháng 

Nội dung giải thưởng Số lượng Trị giá (VND) 

(Đã bao gồm 

VAT) 

Thành tiền (VND) 

Bộ chăn 4 mùa Everon ESM19017 30 giải 2,000,000 60,000,000 



 Máy Máy lọc nước thông minh 

Karofi MEGATON M-I2210/UH 

15 giải 10,000,000 150,000,000 

Tổng cộng  210,000,000 

(Số tiền bằng chữ: Hai trăm mười triệu đồng chẵn./.) 

 

7.2. Cơ cấu quay số điện tử trúng thưởng cuối kỳ 

Nội dung giải thưởng Trị giá (VND) 

(Đã bao gồm 

VAT) 

Số lượng Thành tiền (VND) 

Tủ lạnh side by side Samsung 
SBS RS52N3303SL 

 
18,000,000 5 90,000,000 

1 lượng Vàng Miếng Doji 37,000,000 5 185,000,000 

Total 10 275,000,000 

(Số tiền bằng chữ: Hai trăm bảy mươi lăm triệu đồng chẵn./.) 

Tổng giá trị giải thưởng của chương trình khuyến mại là: 485,000,000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn trăm 

tám mươi lăm triệu đồng). 

TPBank cam kết giá trị giải thưởng là chính xác dựa trên các hóa đơn đầu vào cho việc mua các 

giải thưởng của Ngân hàng. 

Giải thưởng hiện vật không có giá trị quy đổi thành tiền mặt. 

Tổng giá trị giải thưởng của toàn bộ chương trình khuyến mại: 485.000.000 đồng (bằng chữ: 

Bốn trăm tám mươi lăm triệu đồng), ước tính khoảng 0,017% tổng giá trị hàng hóa khuyến mại.  

8. Nội dung chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại: 

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

khuyến mại:     

Sản phẩm Điều kiện nhận mã & số mã dự thưởng 

Vay mua nhà (gồm 

nhà đất, nhà dự án) 

Mỗi KH vay mua nhà tại TPBank (KH vay giải ngân lần đầu trong thời gian 

chạy chương trình từ ngày 01/05/2019 đến hết ngày 31/07/2019) sẽ nhận 

được 1 mã dự thưởng. Mỗi KH chỉ nhận được 01 mã dự thưởng duy nhất. 

8.2. Thời gian, cách thức phát hành bằng chứng xác định trúng thưởng  

- Dữ liệu để quay số điện tử cuối chương trình là toàn bộ các mã số dự thưởng quay số hợp lệ 

(là những mã dự thưởng được TPBank gửi tới Khách hàng được quy định tại điểm 8.3 điều này)  

của khách hàng được lưu tại TPBank trong cả chương trình khuyến mại. Chỉ áp dụng đối với các 

khoản vay đủ điều kiện tham gia chương trình khuyến mại và không tất toán trước hạn khoản vay 

dưới mọi hình thức. 



- KH đủ điều kiện của chương trình sẽ được nhận mã số dự thưởng.  

Mã số dự thưởng của khách hàng được sinh ra tự động trên hệ thống theo thể lệ chương trình và 

được thông báo với khách hàng qua hệ thống thư điện tử/ tin nhắn gửi tới địa chỉ thư điện tử/số 

điện thoại đăng ký của khách hàng vào ngày thứ 7 trong tuần khoản vay của Khách hàng được giải 

ngân khoản vay nhưng không muộn hơn ngày tổ chức quay thưởng. Mã dự thưởng này áp dụng 

cho cả chương trình quay thưởng cuối tháng và cuối chương trình. 

8.3. Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng 

- Mã giải thưởng quay số điện tử của khách hàng là một dãy ký tự duy nhất được lưu trên hệ 

thống phần mềm quay số điện tử của TPBank có dạng YYYYYYYY. YYYYYYYY: Là số chạy 

theo thứ tự tăng dần từ 00000000 đến 99999999. Mã giải thưởng được thông báo tới khách hàng 

qua địa chỉ thư điện tử/số điện thoại đăng ký của khách hàng. 

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

- TPBank sẽ tổ chức buổi quay số bằng phần mềm điện tử tại trụ sở chính của TPBank (57 Lý 

Thường Kiệt – Hoàn Kiếm – Hà Nội) để xác định khách hàng trúng thưởng cuối mỗi tháng và cuối 

chương trình.  

Đợt quay số Thời gian áp dụng Thời gian dự kiến 

Quay số cuối tháng 5 

KH có khoản vay giải ngân từ 01/05/2019 đến hết 

31/05/2019 

Cơ cấu giải bao gồm: 

- 10 giải mỗi giải 01 Bộ chăn 4 mùa Everon 

ESM19017 

- 05 giải mỗi giải 01 Máy lọc nước thông minh 

Karofi MEGATON M-I2210/UH 

05/06/2019 

Quay số cuối tháng 6 

KH có khoản vay giải ngân từ 01/06/2019 đến hết 

30/06/2019 

Cơ cấu giải bao gồm: 

- 10 giải mỗi giải 01 Bộ chăn 4 mùa Everon 

ESM19017 

- 05 giải mỗi giải 01 Máy lọc nước thông minh 

Karofi MEGATON M-I2210/UH 

05/07/2019 

Quay số cuối tháng 7 

KH có khoản vay giải ngân từ 01/07/2019 đến hết 

31/07/2019 

Cơ cấu giải bao gồm: 

- 10 giải mỗi giải 01 bộ chăn 4 mùa Everon 

ESM19017 

- 05 giải mỗi giải 01 Máy lọc nước thông minh 

Karofi MEGATON M-I2210/UH 

05/08/2019 



Quay số cuối kỳ 

KH có khoản vay giải ngân từ 01/05/2019 đến hết 

31/07/2019 

Cơ cấu giải bao gồm: 

- 05 giải mỗi giải 01 Tủ lạnh side by side Samsung 

SBS RS52N3303SL 

- 05 giải mỗi giải 01 lượng vàng miếng Doji 

05/08/2019 

 

- Quay số theo thứ tự từ giải nhỏ đến giải lớn trong mỗi buổi quay số 

- Lễ quay số xác định trúng thưởng sẽ được tổ chức dưới sự chứng kiến đại diện khách hàng 

tham dự chương trình khuyến mại và đại diện TPBank. 

Kết quả buổi lễ quay số sẽ được lập thành biên bản và có chữ kí xác nhận của các bên chứng kiến 

và được đăng tải lên website của Ngân hàng. 

8.5. Thông báo trúng thưởng: 

- Trong vòng tối đa 7 ngày làm việc từ ngày xác định được khách hàng trúng thưởng, ĐVKD 

nơi khách hàng mở sổ tiết kiệm tại quầy sẽ liên lạc với khách hàng qua địa chỉ email hoặc số điện 

thoại mà khách hàng đăng ký trên hệ thống của TPBank để thông báo trúng thưởng, thời gian, địa 

điểm, thủ tục nhận thưởng. 

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

Khách hàng trúng thưởng sẽ nhận thưởng trực tiếp tại chi nhánh TPBank nơi mà khách hàng đã 

mở khoản vay.  

Khi nhận thưởng trực tiếp khách hàng phải xuất trình: Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu 

bản gốc còn hiệu lực.  

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. 

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

- Thời hạn cuối cùng TPBank có trách nhiệm trao thưởng cho khách hàng trúng thưởng là 45 

ngày kể từ ngày kết thúc chương trình khuyến mại. 

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

khuyến mại  

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong 

Tòa nhà TPBank, số 57 đường Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Điện thoại: 024.37688998 

10. Trách nhiệm công bố thông tin: 

- Quy định về trách nhiệm của thương nhân trong việc thông báo công khai chi tiết nội dung của 

thể lệ chương trình khuyến mại (trên phương tiện thông tin hoặc tại địa điểm khuyến mại hoặc 



đính kèm sản phẩm khuyến mại...): 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 trên các phương tiện thông tin tại địa điểm khuyến mại là các Chi nhánh, Phòng 

giao dịch của TPBank trên toàn quốc. 

- Quy định về trách nhiệm của thương nhân trong việc công bố kết quả trúng thưởng (tại địa điểm 

khuyến mại hoặc trên phương tiện thông tin hoặc trên website của thương nhân): - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Tiên Phong có trách nhiệm thông báo đầy đủ chi tiết danh sách khách hàng 

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

và trên website (https://tpb.vn/ ) của Ngân hàng 

11. Các quy định khác (nếu có):  

- 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://tpb.vn/

