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CHI TIẾT THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH 

 DÀNH CHO KHÁCH HÀNG HUY DỘNG TẠI QUẦY VÀ EBANK 

Mừng xuân Kỷ hợi 

“Xuân thêm tươi, Tết thêm mới” với 100.000 món quà từ TPBank 

 

 

1. Chương trình Lì xì cho Khách hàng gửi tiết kiệm tại eBank. 

a. Thời gian áp dụng: Từ 11/02/2019 đến 28/02/2019 hoặc kết thúc sớm hơn nếu hết quà tặng. 

b. Sản phẩm áp dụng: Sản phẩm tiết kiệm điện tử và tiết kiệm tài lộc điện tử dành cho Khách hàng cá 

nhân 

c. Điều kiện Chương trình: 

- Khách hàng mở sổ tiết kiệm trong thời gian triển khai chương trình từ 30,000,000 VND, kỳ hạn 

tối thiểu 01 tháng (không áp dụng với sổ tiết kiệm để tái tục). 

- Hệ thống sẽ tự động phong tỏa sổ tiết kiệm tham gia chương trình đến hết ngày 28/2/2019 sau khi 

Khách hàng lựa chọn tham gia quay thưởng trên eBank. 

- Nếu Khách hàng muốn tất toán trước hạn trong thời gian quy định kể trên và được TPBank chấp 

thuận thì Khách hàng sẽ được hưởng lãi suất không kỳ hạn. 

d. Ưu đãi Chương trình: 

- Sau khi hoàn thiện giao dịch gửi tiết kiệm đủ điều kiện, Khách hàng được quay thưởng 1 lần ngay 

tại eBank để có cơ hội nhận 1 trong các giải thưởng lì xì có trị giá 39,000 VND, 79,000 VND, 

99,000 VND. 

- Lì xì bằng tiền sẽ được tặng ngay sau khi quay trúng giải một cách tự động trên hệ thống vào tài 

khoản thanh toán của Khách hàng đúng bằng số tiền Khách hàng đã quay trúng. 

2. Chương trình tặng quà cho Khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy. 

a. Sản phẩm áp dụng: Tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ, Đầu kỳ, Định kỳ; Tiết kiệm 364 ngày, Tiết 

kiệm Tài lộc, Tiết kiệm Trường an lộc. 

b. Điều kiện và ưu đãi chương trình: 

Điều kiện Thời gian Ưu đãi 

- Số tiền gửi tối thiểu tăng mới từ 100,000,000 VND (*) (Áp dụng với 

các sổ mở trong thời gian triển khai Chương trình và không áp dụng 

với các sổ để tái tục trong thời gian triển khai Chương trình).  

- Kỳ hạn tối thiểu từ 1 tháng trở lên. Loại tiền huy động: VND. 

- Phong tỏa: 

o STK gửi kỳ hạn 1, 2, 3 tháng: Bị phong tỏa trong kỳ hạn gửi, 

không được tất toán trước hạn trong suốt kỳ hạn gửi. 

o STK gửi kỳ hạn trên 3 tháng trở lên: Không được tất toán trong 

vòng 3 tháng. 

o Trường hợp KH tất toán trước hạn và được TPBank chấp thuận 

thì KH sẽ được hưởng lãi suất không kỳ hạn và phải hoàn trả lại 

giá trị quà tặng đã nhận (nếu có). 

14/01/2019 

đến hết 

28/02/2019 

Bốc thăm quà 

tặng hiện vật  

(bộ bát, bộ 

bát nồi) tại 

quầy. 

- Gửi tối thiểu 50,000,000 VND (Áp dụng với số tiền gửi lại/ tiền gửi 

tăng mới với ngày mở sổ trong thời gian triển khai Chương trình và 

không áp dụng với các sổ để tái tục trong thời gian triển khai Chương 

trình). 

- Kỳ hạn tối thiểu từ 01 tháng trở lên. Loại tiền huy động: VND. 

11/02/2019 

đến hết 

28/02/2019 

Bốc thăm 

quà lì xì 

39,000 VND, 

79,000 VND, 

99,000 VND 

nhận ngay tại 

quầy. 
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- Phong tỏa trong thời gian triển khai Chương trình đến hết 28/2/2019, 

trường hợp KH tất toán trước hạn theo quy định trên và được TPBank 

chấp thuận thì KH sẽ được hưởng lãi suất không kỳ hạn. 

 

(*) Ghi chú:  Cách tính số tiền gửi tăng thêm  

o Lần gửi tăng thêm đầu tiên: Số tiền tăng thêm so với số dư tại thời điểm bắt đầu triển khai Chương 

trình. 

o Lần gửi tăng thêm tiếp theo: Số tiền tăng thêm so với số dư chốt tại thời điểm nhận quà gần nhất 

trước đó. 

3. Quy định chung về giải thưởng 

- Chương trình có thể kết thúc sớm khi hết quà tặng. 

- Mỗi KH nhận được tối đa 01 quà tặng hiện vật trong 1 ngày và không giới hạn quà tặng trong cả 

Chương trình. 

- Số tiền gửi để nhận phiếu bốc thăm quà tặng được tính trên từng tài khoản/ STK, không cộng dồn số 

tiền gửi trên nhiều tài khoản/ STK để nhận quà tặng.  

- KH sẽ được nhận quà tại nơi KH sử dụng dịch vụ khuyến mại. 

- Đối với giao dịch tại quầy tham gia Chương trình, GDV có trách nhiệm phong tỏa sổ tiết kiệm trên hệ 

thống theo thời gian quy định của TPBank. Đối với giao dịch gửi tiết kiệm tại eBank tham gia Chương 

trình hệ thống tự động phong tỏa trong thời gian triển khai Chương trình. 

- TPBank nghiêm cấm những trường hợp KH chia tách sổ và có quyền từ chối trao quà tặng trong trường 

hợp phát hiện KH vi phạm bất kỳ quy định nào của Chương trình khuyến mại. 


