
THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

 

1. Tên chương trình khuyến mại: “Với TPBank, ai cũng có quà” 

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Tài khoản thanh toán, Gửi tiết kiệm, Thẻ quốc tế TPBank 

Visa, TPBank MasterCard, TPBank QuickPay, sản phẩm Chuyển tiền du học, TPBank eBank, 

sản phẩm bảo hiểm, sản phẩm Cho vay 

3. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 10/09/2018 đến hết ngày 09/12/2018 

4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: toàn hệ thống CN, Phòng giao dịch và Điểm giao dịch tự 

động 24/7 (TPBank LiveBank) của TPBank 

5. Hình thức khuyến mại: Quà tặng ngay 

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 trong thời gian chương trình 

7. Cơ cấu giải thưởng: 

Nội dung giải thưởng Số lượng 

Vali 880 

Bộ gia dụng Dongwha (nồi đĩa bát) 300 

Bộ hũ thủy tinh 920 

Mũ bảo hiểm 1,450 

Áo mưa 4,250  

Gối chữ U  4,750  

Cây Đấm lưng  4,500  

Tiền vào tài khoản 3,000  

Bình nhựa đựng nước 46,300 

Sổ tay 27,800 

Bút bi đa năng 58,500 

Quạt cầm tay 28,500  

Cắt móng tay  13,500  

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:     



 

STT Sản phẩm Điều kiện áp dụng Loại quà Số 

lượng 

1 Bảo hiểm 

nhân thọ 

1. Nghe tư vấn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ 

AIA/ MNL từ Teller hoặc IOIS 

2.Cung cấp thông tin cho Teller  

Bình nhựa 

đựng nước 

2,500 

1. Nghe tư vấn 

2. Hoàn thiện thủ tục mua hợp đồng bảo hiểm 

- phí thực thu < 50 mio 

Bộ hũ thủy 

tinh 

420 

1. Nghe tư vấn 

2. Hoàn thiện thủ tục mua hợp đồng bảo hiểm 

- phí thực thu >=50 mio 

Vali 180 

2 TPBank 

QuickPay 

Dành cho Merchant 

1. Cài thành công App  

2. Ký form đăng ký và hoàn thiện thủ tục 

Cây Đấm 

lưng, Gối chữ 

U 

3,000 

Dành cho người dùng 

1. Cài thành công App  

2. Trải nghiệm thử 1 giao dịch mua quà 0 

đồng 

Bút bi đa 

năng, Quạt 

cầm tay 

10,000 

3 Tiết kiệm 1. KHCC ở các hạng TITAN - GOLD - 

PLATINUM 

2. KHCC gửi tiết kiệm tăng net từ 1,5 tỷ 

đồng/tháng 

3. Mỗi KH chỉ nhận quà 1 lần 

4. Trường hợp tất toán trước hạn: thu hồi lại 

giá trị quà tặng 

Vali 700 

KH gửi tiết kiệm online 

ST gửi min: 10 triệu VND ( bao gồm ST cũ và 

mới); KH gửi min: 1 tháng 

KH được tặng 0.1%/năm 

lãi suất (kỳ hạn dưới 6 

tháng ko vượt quá 

5.5%/năm) 

4 KH Giao 

dịch tại 

TPBank 

LiveBank 

1. KH mở Tài khoản thanh toán. 

2. KH thực hiện giao dịch nộp tiền đầu tiên có 

giá trị tối thiểu 500,000 VND trong cùng ngày 

giao dịch với ngày mở TKTT. 

Bình nhựa 

đựng nước 

6.000 



STT Sản phẩm Điều kiện áp dụng Loại quà Số 

lượng 

KH gửi tiết kiệm kỳ hạn tối thiểu 2 tháng và không 

tất toán trước hạn Số tiền gửi tiết kiệm 10 triệu 

đồng đến dưới 100 triệu đồng 

Áo mưa 2.250 

KH gửi tiết kiệm kỳ hạn tối thiểu 2 tháng và không 

tất toán trước hạn Số tiền gửi tiết kiệm 100 triệu 

đồng đến dưới 200 triệu đồng 

Mũ bảo hiểm 450 

KH gửi tiết kiệm kỳ hạn tối thiểu 2 tháng và không 

tất toán trước hạn Số tiền gửi tiết kiệm từ 200 triệu 

đồng trở lên 

Bộ gia dụng 

Dongwha (nồi 

đĩa bát) 

300 

5 Chuyển 

tiền du học 

KH thực hiện giao dịch chuyển tiền du học tại 

quầy (học phí/sinh hoạt phí) thành công 

Cây Đấm lưng 750 

6 TPBank 

Savy 

1. Cài thành công ứng dụng  

2. Đăng ký đầy đủ thông tin 

Bình nhựa 

đựng nước 

10,000 

7 TPBank 

eBank 

1. Ký form đăng ký và hoàn thiện thủ tục đăng 

ký eBank tại quầy 

2. Cài đặt ứng dụng TPBank eBank 

Bút bi đa năng 10.000 

1. Ký form đăng ký và hoàn thiện thủ tục đăng 

ký eBank 

2. Cài đặt ứng dụng TPBank eBank 

3. Phát sinh giao dịch Billing + Topup Điện 

thoại tổng trên 1.000.000 VND 

Tiền vào tài 

khoản 

3.000 

8 Sản phẩm 

cho vay 

Khách hàng đăng ký vay thấu chi sinh viên và 

được phê duyệt thành công 

Áo mưa, Gối 

chữ U 

4,000 

Khách hàng đăng ký và giải ngân thành công 

khoản vay tín chấp tại TPBank với giá trị 

khoản vay đến 50 triệu đồng 

Mũ bảo hiểm 1000 

Khách hàng đăng ký và giải ngân thành công 

khoản vay tín chấp tại TPBank với giá trị 

khoản vay trên 100 triệu đồng 

Bộ hũ thủy 

tinh 

500 



STT Sản phẩm Điều kiện áp dụng Loại quà Số 

lượng 

9 Xe quà tư 

vấn lưu 

động của 

TPBank 

KH cung cấp thông tin cá nhân và đăng ký 

mua một trong các sản phẩm: 

- Thẻ TPBank 

- TPBank QuickPay 

- TPBank Savy 

Bút bi đa 

năng, Quạt 

cầm tay, Cắt 

móng tay 

70.000 

Bình nhựa 

đựng nước, Sổ 

tay 

50.000 

10 Chương 

trình 5 

phút 5 sao 

tại 

CN/PGD 

Khách hàng chờ giao dịch quá 5 phút sẽ nhận 

được một phần quà may mắn (số lượng giới 

hạn) tại CN/PGD 

Bút bi đa 

năng, Quạt 

cầm tay, Cắt 

móng tay 

         

10,500  

 

Bình nhựa 

đựng nước, Sổ 

tay 

           

5,600  

 

Gối chữ U, 

Cây đấm lưng 

3,500 

 

- Với quà tặng là hiện vật trong thời gian triển khai chương trình thì Khách hàng không được 

quy đổi thành tiền mặt. 

- Quà tặng có thể hết trước thời gian kết thúc chương trình. 

 

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

- TPBank có trách nhiệm: 

 Công bố công khai, cập nhật liên tục số lượng Khách hàng đã sử dụng dịch vụ khuyến 

mại và tham gia chương trình tại mỗi điểm khuyến mại. 

 Thông báo trực tiếp cho mỗi Khách hàng trước khi tham dự chương trình khuyến mại về 

số lượng các Khách hàng đã mua sản phẩm khuyến mại trước đó và tham gia chương trình, số 

lượng, cơ cấu cụ thể các giải thưởng còn lại tính đến thời điểm Khách hàng mua sản phẩm khuyến 

mại. 

- Khách hàng sẽ nhận quà tặng ngay tại nơi Khách hàng đã thực hiện giao dịch (Chi 

nhánh/Phòng Giao dịch/Điểm giao dịch TPBank LiveBank)  

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: 

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 

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

khuyến mại 

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 

    

  

 


