
DANH MỤC QUÀ TẶNG TPBANK LOYALTY 
(Danh mục quà tặng này được thay đổi theo chính sách của TPBank tại từng thời kỳ) 

 

Danh mục quà tặng 
Hình thức nhận 

quà tặng 

Số điểm đổi 

theo cơ chế 

hiện tại của 

TPBank 

Điều kiện sử dụng 

DU LỊCH - VẬN CHUYỂN 

Dặm VNA  

1,000 Dặm thưởng Bông Sen Vàng (GLP) 

Cộng trực tiếp vào 

TK GLP của KH 

tại VNA 

25,000 Cộng trực tiếp vào TK GLP của KH tại VNA 

Airport Lounge Access                                                                                                                                             5,000  

Phòng chờ tại các Sân bay QUỐC TẾ 

e-Voucher được 

gửi tới Email của 

KH sau 30 ngày kể 

từ ngày đổi quà 

96,000 
1. Khách hàng cần đặt dịch vụ qua hotline 093.4249.45 trước 24h thời điểm khách 

hàng sử dụng dịch vụ phòng chờ quốc tế, ngoài lãnh thổ Việt Nam. 

2. Với dịch vụ phòng trong nước (bao gồm quốc nội và quốc ngoại): khách hàng chỉ 

cần tới phòng chờ và cung cấp cho lễ tân mã E-voucher 

3. Hạn sử dụng : Theo thời hạn sms/ email TPBANK gửi khách hàng. 

Nội bài Quốc nội (do Nasco cung cấp) 38,500 

Nội bài Quốc tế (do Nasco cung cấp) 72,000 

Tân sơn nhất Quốc nội (do Sasco cung cấp) 38,500 

Tân sơn nhất Quốc tế (do Sasco cung cấp) 70,000 

Sông Hồng Quốc nội ( do Sasco cung cấp)  

Sông Hồng Quốc tế ( do Sasco cung cấp)  

Voucher Dịch vụ đưa đón sân bay Nội Bài 

trị giá 200k 
22,000 

1. E-voucher có giá trị 200.000 VNĐ và Khách hàng được cấn trừ trực tiếp trên giá 

cước đưa đón sân bay ( giá cước được tính từ địa điểm đón KH) 

2. Khách hàng cần đặt dịch vụ qua hotline 093.4249.456 trước 48h thời điểm khách 

hàng sử dụng dịch vụ.  

Nếu chi phí sử dụng quá giá trị voucher, khách hàng vui lòng thanh toán nốt số 

tiền còn lại cho tài xế ngay khi kết thúc chuyến đi. 

3. Hạn sử dụng : Theo thời hạn sms/ email TPBANK gửi khách hàng. 

Voucher Nghỉ dưỡng 

Voucher Khách sạn/Resort trị giá 1 triệu 

đồng 

e-Voucher được 

gửi tới Email của 
110,000 

1. Các Khách sạn/resort áp dụng : Các khách sạn/ resort trên cả nước. Khách hàng sử 

dụng voucher sẽ được cấn trừ theo giá trị voucher đã đổi, và thanh toán thêm số 

tiền còn lại ngay sau khi book phòng thành công. 



Danh mục quà tặng 
Hình thức nhận 

quà tặng 

Số điểm đổi 

theo cơ chế 

hiện tại của 

TPBank 

Điều kiện sử dụng 

Voucher Khách sạn/Resort trị giá 2 triệu 

đồng 

KH sau 30 ngày kể 

từ ngày đổi quà 
220,000 

2. KH có nhu cầu sử dụng voucher, vui lòng liên hệ trước 15 ngày theo số hotline: 

093.4249.456 

3. Hạn sử dụng : Theo thời hạn sms/ email TPBANK gửi khách hàng. 

Voucher Khách sạn/Resort trị giá 3 triệu 

đồng 
330,000 

Voucher Website: Vntrip trị giá 500.000 

e-Voucher được 

gửi tới Email của 

KH sau 30 ngày kể 

từ ngày đổi quà 

55,000 

1. Áp dụng  đối với tất cả khách sạn và điểm đến tại website và ứng dụng của 

VNTrip. Khách hàng sử dụng voucher vui lòng liên hệ trước 15 ngày theo số 

hotline: 093.4249.456 

2. e-Voucher không có giá trị quy đổi thành tiền mặt 

3. e-Voucher không có giá trị hoàn lại tiền thừa 

4. 01 đơn hàng chỉ dùng được 01 e-Voucher 

5. e-Voucher được áp dụng chung với các chương trình ưu đãi khác của VNTrip 

6. Hạn sử dụng : Theo thời hạn sms/ email TPBANK gửi khách hàng. 

MUA SẮM 

Nội thất - Siêu thị - Thời trang 

Voucher nội thất tại Uma trị giá 200K 
Voucher được gửi 

tới địa chỉ KH đăng 

ký nhận quà trong 

30 ngày kể từ ngày 

đổi quà 

           

22,000  
1. Voucher được áp dụng tại tất cả các địa điểm của Hệ thống Uma trên Toàn Quốc 

2. 01 đơn hàng được phép dùng nhiều Voucher 

3. Voucher được áp dụng chung với các chương trình ưu đãi của cửa hàng 

4. Hạn sử dụng : Theo thời hạn sms/ email TPBANK gửi khách hàng. Voucher nội thất tại Uma trị giá 500K 55,000 

Voucher mua sắm Big C trị giá 200K 
Voucher được gửi 

tới địa chỉ KH đăng 

ký nhận quà trong 

30 ngày kể từ ngày 

đổi quà 

22,000 1. Voucher được áp dụng tại tất cả các địa điểm của BigC trên toàn quốc 

2. Một đơn hàng được phép dùng nhiều Voucher 

3. Voucher được áp dụng chung với các chương trình ưu đãi của cửa hàng 

4. Hạn sử dụng : Theo thời hạn sms/ email TPBANK gửi khách hàng. Voucher mua sắm Big C trị giá 500K 55,000 

Voucher mua sắm Coopmart trị giá 200K 
Voucher được gửi 

tới địa chỉ KH đăng 

ký nhận quà trong 

30 ngày kể từ ngày 

đổi quà 

22,000 1. Voucher được áp dụng tại tất cả các địa điểm của Coopmart trên toàn quốc 

2. Một đơn hàng được phép dùng nhiều Voucher 

3. Voucher được áp dụng chung với các chương trình ưu đãi của cửa hàng 

4. Hạn sử dụng : Theo thời hạn sms/ email TPBANK gửi khách hàng.  Voucher mua sắm Coopmart trị giá 500K 55,000 



Danh mục quà tặng 
Hình thức nhận 

quà tặng 

Số điểm đổi 

theo cơ chế 

hiện tại của 

TPBank 

Điều kiện sử dụng 

Voucher mua sắm tại hệ thống Maison trị 

giá 500K 

Voucher được gửi 

tới địa chỉ KH đăng 

ký nhận quà trong 

30 ngày kể từ ngày 

đổi quà 

55,000 

1. 01 đơn hàng được phép dùng nhiều Voucher 

2. Voucher được áp dụng chung với các chương trình ưu đãi của cửa hàng 

3. Hạn sử dụng : Theo thời hạn sms/ email TPBANK gửi khách hàng. 

Voucher mua sắm tại hệ thống Bibomart trị 

giá 200K 

Voucher được gửi 

tới địa chỉ KH đăng 

ký nhận quà trong 

30 ngày kể từ ngày 

đổi quà 

22,000 

1. 01 đơn hàng được phép dùng nhiều Voucher 

2. Voucher được áp dụng chung với các chương trình ưu đãi của cửa hàng 

3. Hạn sử dụng : Theo thời hạn sms/ email TPBANK gửi khách hàng. 

Voucher mua sắm tại hệ thống Tuticare trị 

giá 200k 

Voucher được gửi 

tới địa chỉ KH đăng 

ký nhận quà trong 

30 ngày kể từ ngày 

đổi quà 

22,000 

1. 01 đơn hàng được phép dùng nhiều Voucher 

2. Voucher được áp dụng chung với các chương trình ưu đãi của cửa hàng 

3. Hạn sử dụng : Theo thời hạn sms/ email TPBANK gửi khách hàng. 

Voucher mua sắm VinID trị giá 200K 

e-Voucher được 

gửi tới Email của 

KH sau 30 ngày kể 

từ ngày đổi quà 

22,000 

1. E - voucher không có giá trị quy đổi thành tiền mặt 

2. Áp dụng đối với tất cả các ngành hàng trên website hay cửa hàng hệ thống 

Vinmart, Vinmart+ 

Riêng đối với các sản phẩm trên trang TMDT Adayroi, sẽ chỉ có 1 số sản phẩm 

được chi tiêu bằng e - voucher này 

3. Cách sử dụng mã ưu đãi : Khách hàng cần tạo tài khoản trên VinID ( nếu chưa có) 

hoặc đăng ký làm thẻ cứng tại các điểm giao dịch của hệ thống Vinmart+, 

Vinmart. 

 Bước 1 : Nạp e - voucher bằng tài khoản trên VinID 

+ Truy cập www.vinid.net 



Danh mục quà tặng 
Hình thức nhận 

quà tặng 

Số điểm đổi 
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Voucher mua sắm VinID trị giá 500K 55,000 

+ Đăng nhập tài khoản khách hàng 

+ Click vào cụm từ " Sử dụng VinID Gift Card" mầu xanh 

+ Nhập các thông tin " Mã nạp điểm" và "số serial" được TPBank cung 

cấp.  

(Trong Email/SMS TPBank gửi : Mã nạp điểm = Voucher và Số serial = 

PIN) 

Khách hàng cần nhập đúng mã voucher và nhập cả mã PIN 

+ Ấn xác nhận hoàn thành. Điểm sẽ được cộng vào tài khoản để quý 

khách tiêu dùng 

 Bước 2: Nạp e - voucher bằng thẻ VinID cứng ( thẻ Khách hàng thân 

thiết) 

Soạn tin nhắn với nội dung như sau: VinID(_)số thẻ hội viên(_)mã pin 

+ (_) là hiển thị dấu cách 

+ Số thẻ hội viên: Dãy số in trên thẻ bắt đầu bằng 8888.... 

+ Mã pin = số serial khi khách hàng nhận được 

Mọi thắc mắc cần giải đáp, KH vui lòng gọi hotline VinID 19006959 

4. Hạn sử dụng : Theo thời hạn sms/ email TPBANK gửi khách hàng. 

Voucher mua sắm tại hệ thống DOJI trị giá 

2 triệu 

 

 

 

 

 

 

 

e-Voucher được 

gửi tới Email của 

KH sau 30 ngày kể 

từ ngày đổi quà 

200,000 

1. Phiếu mua hàng điện tử không có giá trị quy đổi thành tiền mặt 

2. Phiếu mua hàng điện tử không có giá trị hoàn lại tiền thừa 

3. 01 đơn hàng được phép dùng nhiều phiếu mua hàng điện tử và được áp dụng chung 

với các chương trình ưu đãi của cửa hàng. 

4. Phiếu mua hàng điện tử được áp dụng trên toàn bộ hệ thống cửa hàng Doji trên toàn 

quốc. 

 

5. Phiếu mua hàng điện tử được áp dụng với toàn bộ sản phẩm Trang sức kim cương, 

Nhẫn cưới, Đá màu, Giới trẻ, TS mẫu mã Ý – Hàn Quốc, quà tặng Kim Bảo Phúc, 

tiền công trang sức vàng 24k, tiền công sản phẩm đúc nguyên khối. 

6. Hạn sử dụng : Theo thời hạn sms/ email TPBANK gửi khách hàng. 

Voucher mua sắm tại hệ thống DOJI trị giá 

3 triệu 
300,000 

Voucher mua sắm tại hệ thống DOJI trị giá 

5 triệu 
500,000 

Voucher mua sắm tại hệ thống DOJI trị giá 

10 triệu 
1000,000 

Voucher mua sắm tại hệ thống FPT trị giá 1 

triệu  

e-Voucher được 

gửi tới địa chỉ KH 

đăng ký nhận quà 

 

 

100,000 

1. Hạn sử dụng: 06 tháng. 

2. Phiếu mua hàng được áp dụng với tất cả các sản phẩm tại cửa hàng. 
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Voucher mua sắm tại hệ thống FPT trị giá 2 

triệu  

trong 30 ngày kể từ 

ngày đổi quà  

 

 

200,000 

3. Phiếu mua hàng được áp dụng cùng với các chương trình ưu đãi khác nếu có, 

nhưng không áp dụng trên website mua hàng online của FPTshop. 

4. Phiếu mua hàng có giá trị và áp dụng trên toàn bộ hệ thông của FPTshop 

5. Hạn sử dụng : Theo thời hạn sms/ email TPBANK gửi khách hàng. 

 
Voucher mua sắm tại hệ thống FPT trị giá 3 

triệu 

 

 

300,000 

Voucher mua sắm tại hệ thống FPT trị giá 4 

triệu 

 

 

400,000 

Voucher mua sắm tại hệ thống FPT trị giá 5 

triệu 

 

 

500,000 

Voucher mua sắm tại Tiki trị giá 200K e-Voucher được 

gửi tới Email của 

KH sau 30 ngày kể 

từ ngày đổi quà 

22,000 

1. E-voucher sẽ được nạp vào tài khoản của khách hàng thành Tiki xu và dùng để 

mua hàng. 

2. e-Voucher được áp dụng chung với các chương trình ưu đãi của cửa hàng 

3. Áp dụng đối với tất cả các ngành hàng trên website trừ các mặt hàng thẻ cào điện 

thoại và voucher dịch vụ 

Hạn sử dụng : Theo thời hạn sms/ email TPBANK gửi khách hàng. 
Voucher mua sắm tại Tiki trị giá 500K 55,000 

Voucher mua sắm tại hệ thống Skinfood trị 

giá 100k 

e-Voucher được 

gửi tới Email của 

KH sau 30 ngày kể 

từ ngày đổi quà 

11,000 

1. 01 đơn hàng được phép dùng nhiều e-Voucher 

2. E-Voucher được áp dụng chung với các chương trình ưu đãi của cửa hàng 

3. Hạn sử dụng : Theo thời hạn sms/ email TPBANK gửi khách hàng. 

Voucher mua sắm tại The Body shop trị giá 

200k 

e-Voucher được 

gửi tới Email của 

KH sau 30 ngày kể 

từ ngày đổi quà 

22,000 

1. 01 đơn hàng được phép dùng nhiều e-Voucher 

2. e-Voucher được áp dụng chung với các chương trình ưu đãi của tất cả cửa hàng 

The Body Shop trên toàn quốc 

3. Hạn sử dụng : Theo thời hạn sms/ email TPBANK gửi khách hàng. 

Voucher mua sắm tại Leflair trị giá 500k 

e-Voucher được 

gửi tới Email của 

KH sau 30 ngày kể 

từ ngày đổi quà 

55,000 

1. 01 đơn hàng được phép dùng nhiều E – voucher 

2. E - voucher được áp dụng chung với các chương trình ưu đãi của cửa hàng 

3. Hạn sử dụng : Theo thời hạn sms/ email TPBANK gửi khách hàng. 

Voucher mua sắm tại Mykingdom trị giá 

300k 

Voucher được gửi 

tới địa chỉ KH đăng 

ký nhận quà trong 

30 ngày kể từ ngày 

đổi quà 

33,000 

1. Voucher được áp dụng tại tất cả các địa điểm của Mykingdom trên toàn quốc 

2. 01 hoá đơn thanh toán được phép dùng nhiều Voucher 

3. Voucher được áp dụng chung với các chương trình ưu đãi của cửa hàng 

4. Hạn sử dụng : Theo thời hạn sms/ email TPBANK gửi khách hàng. 



Danh mục quà tặng 
Hình thức nhận 

quà tặng 

Số điểm đổi 
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hiện tại của 

TPBank 

Điều kiện sử dụng 

Voucher mua sắm tại hệ thống Canifa trị 

giá 200k 

e-Voucher được 

gửi tới Email của 

KH sau 30 ngày kể 

từ ngày đổi quà 

           

22,000  

1. 01 đơn hàng được phép dùng nhiều e-Voucher 

2. e-Voucher được áp dụng chung với các chương trình ưu đãi của cửa hàng 

3. Hạn sử dụng : Theo thời hạn sms/ email TPBANK gửi khách hàng. 

ẨM THỰC 

Voucher tại toàn hệ thống buffet Sen trị giá 

320K 

Voucher được gửi 

tới địa chỉ KH đăng 

ký nhận quà trong 

30 ngày kể từ ngày 

đổi quà 

38,600 

1. Voucher được áp dụng tại tất cả các địa điểm của Sen trên toàn quốc 

2. 01 hoá đơn thanh toán được phép dùng nhiều Voucher 

3. Voucher được áp dụng chung với các chương trình ưu đãi của cửa hàng 

4. Hạn sử dụng : Theo thời hạn sms/ email TPBANK gửi khách hàng. 

Voucher tại hệ thống Kem Fanny trị giá 50k 

e-Voucher được 

gửi tới Email của 

KH sau 30 ngày kể 

từ ngày đổi quà 

5,500 

1. 01 đơn hàng được phép dùng nhiều e-Voucher 

2. e-Voucher được áp dụng chung với các chương trình ưu đãi của cửa hàng 

3. Hạn sử dụng : Theo thời hạn sms/ email TPBANK gửi khách hàng. 

Voucher dịch vụ tại hệ thống Nhà hàng 

Golden Gate trị giá 200K (gồm 15 thương 

hiệu) 

e-Voucher được 

gửi tới Email của 

KH sau 30 ngày kể 

từ ngày đổi quà 

22,000 

1. e-Voucher được áp dụng tại tất cả các địa điểm của GGG trên toàn quốc bao gồm: 

Ashima, Kichi-kichi, Ba con cừu, Hutong, Sumo BBQ, Gogi house, K-pub, 

Shogun, Magiv Pan, Crystal Jade kitchen, ishushi, Daruma, Osaka Ohsho, 

VuvuZela, City beer Station, Cowboy Jack’s, 37th street. 

2. 01 đơn hàng được phép dùng nhiều Voucher 

3. e-Voucher được áp dụng chung với các chương trình ưu đãi của cửa hàng 

4. Hạn sử dụng : Theo thời hạn sms/ email TPBANK gửi khách hàng. 

Voucher dịch vụ tại hệ thống Nhà hàng 

Lotteria trị giá 50k 

Voucher được gửi 

tới Email của KH 

sau 30 ngày kể từ 

ngày đổi quà 

 

1. Voucher được áp dụng tại tất cả các địa điểm của Lotteria trên toàn quốc 

2. 01 hoá đơn thanh toán được phép dùng nhiều e-Voucher 

3. Voucher được áp dụng chung với các chương trình ưu đãi của cửa hàng 

4. Hạn sử dụng : Theo thời hạn sms/ email TPBANK gửi khách hàng. 

Voucher dịch vụ tại hệ thống Hoàng Yến trị 

giá 200k 

Voucher được gửi 

tới địa chỉ KH đăng 

ký nhận quà trong 

30 ngày kể từ ngày 

đổi quà 

22,000 

1. Voucher được áp dụng tại tất cả các địa điểm của Hoàn Yến trên toàn quốc 

2. 01 hoá đơn thanh toán được phép dùng nhiều Voucher 

3. Voucher được áp dụng chung với các chương trình ưu đãi của cửa hàng 

4. Hạn sử dụng : Theo thời hạn sms/ email TPBANK gửi khách hàng. 



Danh mục quà tặng 
Hình thức nhận 

quà tặng 

Số điểm đổi 

theo cơ chế 

hiện tại của 

TPBank 

Điều kiện sử dụng 

Voucher dịch vụ tại hệ thống Tokyo deli trị 

giá 300k 

Voucher được gửi 

tới Email của KH 

sau 30 ngày kể từ 

ngày đổi quà 

33,000 

1. Voucher được áp dụng tại tất cả các địa điểm của Sen trên toàn quốc 

2. 01 hoá đơn thanh toán được phép dùng nhiều e-Voucher 

3. Voucher được áp dụng chung với các chương trình ưu đãi của cửa hàng 

4. Hạn sử dụng : Theo thời hạn sms/ email TPBANK gửi khách hàng. 

Voucher dịch vụ tại hệ thống Moo Beef 

Steak trị giá 500k 

Voucher được gửi 

tới Email của KH 

sau 30 ngày kể từ 

ngày đổi quà 

55,000 

1. Voucher được áp dụng tại tất cả các địa điểm của Moo Beef Steak trên toàn quốc 

2. 01 hoá đơn thanh toán được phép dùng nhiều Voucher 

3. Voucher được áp dụng chung với các chương trình ưu đãi của cửa hàng 

4. Hạn sử dụng : Theo thời hạn sms/ email TPBANK gửi khách hàng. 

Voucher dịch vụ tại hệ thống Hoa quả trái 

cây nhập khẩu Klever Fruit trị giá 500k  

e-Voucher được 

gửi tới Email của 

KH sau 30 ngày kể 

từ ngày đổi quà 

 

      1. e-Voucher không có giá trị quy đổi thành tiền mặt 

      2. e-Voucher không có giá trị hoàn lại tiền thừa 

      3. 01 đơn hàng được dùng nhiều e-Voucher 

      4. e-Voucher được áp dụng chung với tất cả các chương trình ưu đãi khác của cửa 

hàng 

       5. Hạn sử dụng : Theo thời hạn sms/ email TPBANK gửi khách hàng. 

Voucher dịch vụ tại hệ thống Phúc Long trị 

giá 100k 

Voucher được gửi 

tới địa chỉ KH đăng 

ký nhận quà trong 

30 ngày kể từ ngày 

đổi quà 

11,000 

1. Voucher được áp dụng tại tất cả các địa điểm của Phúc Long trên toàn quốc 

2. 01 hoá đơn thanh toán được phép dùng nhiều Voucher 

3. Voucher được áp dụng chung với các chương trình ưu đãi của cửa hàng 

4. Hạn sử dụng : Theo thời hạn sms/ email TPBANK gửi khách hàng. 

Voucher dịch vụ tại hệ thống Starbucks trị 

giá 100k 

Voucher được gửi 

tới địa chỉ KH đăng 

ký nhận quà trong 

30 ngày kể từ ngày 

đổi quà 

11,000 

1. Voucher được áp dụng tại tất cả các địa điểm của Starbucks trên toàn quốc 

2. 01 hoá đơn thanh toán được phép dùng nhiều Voucher 

3. Voucher được áp dụng chung với các chương trình ưu đãi của cửa hàng 

4. Hạn sử dụng : Theo thời hạn sms/ email TPBANK gửi khách hàng. 



Danh mục quà tặng 
Hình thức nhận 

quà tặng 

Số điểm đổi 

theo cơ chế 

hiện tại của 

TPBank 

Điều kiện sử dụng 

Voucher dịch vụ tại hệ thống Nhà hàng 

"Quán ăn Ngon" trị giá 300K 

 

Voucher được gửi 

tới địa chỉ KH đăng 

ký nhận quà trong 

30 ngày kể từ ngày 

đổi quà 

33,000 

1. Voucher được áp dụng tại tất cả các địa điểm của nhà hàng "Quán ăn Ngon" tại 

Hà Nội bao gồm: 

- 18 Phan Bội Châu, Hoàn Kiếm, Hà Nộis 

- Tầng 1, 25T2 Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội 

- B2 R6 Vincom Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 

2. Voucher  không có giá trị quy đổi thành tiền mặt 

3. Voucher  không có giá trị hoàn lại tiền thừa 

4. 01 đơn hàng được phép dùng nhiều Voucher 

5. Phiếu mua hàng được áp dụng chung với các chương trình ưu đãi của cửa hàng 

             Hạn sử dụng : Theo thời hạn sms/ email TPBANK gửi khách hàng. 

 

Voucher dịch vụ tại hệ thống Highland 
Coffee trị giá 100K 

Voucher được gửi 

tới địa chỉ KH đăng 

ký nhận quà trong 

30 ngày kể từ ngày 

đổi quà 

 

1. Voucher được áp dụng tại tất cả các địa điểm của Highland Coffee trên toàn quốc 

2. 01 hoá đơn thanh toán được phép dùng nhiều Voucher 

3. Voucher được áp dụng chung với các chương trình ưu đãi của cửa hàng 

Hạn sử dụng : Theo thời hạn sms/ email TPBANK gửi khách hàng. 

Voucher dịch vụ tại hệ thống nhà hàng  
Món Huế trị giá 100K 

e-Voucher được 

gửi tới Email của 

KH sau 30 ngày kể 

từ ngày đổi quà 

 

1. E-Voucher được áp dụng tại tất cả các địa điểm của Món Huế trên toàn quốc 

2. 01 hoá đơn thanh toán được phép dùng nhiều Voucher 

3. E-Voucher được áp dụng chung với các chương trình ưu đãi của cửa hàng 

Hạn sử dụng : Theo thời hạn sms/ email TPBANK gửi khách hàng. 

VOUCHER DỊCH VỤ KHÁC 



Danh mục quà tặng 
Hình thức nhận 

quà tặng 

Số điểm đổi 

theo cơ chế 

hiện tại của 
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Điều kiện sử dụng 

KNDL 

Cộng trực tiếp vào 

TK KNDL của KH 

tại MBF 

10 Điểm được cộng trực tiếp vào tài khoản KNDL của KH tại MobiFone 

Thẻ cào điện thoại 

Vinaphone/MobiFone/Viettel 50K 

e-Voucher được 

gửi tới Email của 

KH sau 30 ngày kể 

từ ngày đổi quà 

5,500 

1. Mã thẻ cào không có giá trị quy đổi thành tiền mặt 

2. Mã thẻ cào không có giá trị hoàn lại tiền thừa 

3. 01 mã thẻ cào được áp dụng cho 01 lần sử dụng 

4. TPBank căn cứ theo số ĐT KH đăng ký nhận mã để gửi mã theo Nhà mạng. 

5. Hạn sử dụng : Theo thời hạn sms/ email TPBANK gửi khách hàng. 

Voucher chơi Golf tại các sân Him Lam 
(Long Biên và Tân Sơn Nhất), Sân Golf 
Sky Lake, Dalat Palace, Sân Sam Tuyền 
Lâm, Sân Golf Thủ Đức, Sân Golf Long 
Thành, Sân Golf Sông Bé, Sân Golf 
Laguna Lăng Cô trị giá 500.000 đồng 

e-Voucher được 

gửi tới Email của 

KH sau 30 ngày kể 

từ ngày đổi quà 

 

1. 01 đơn hàng được phép dùng nhiều e-Voucher  

2. E-Voucher được áp dụng chung với các chương trình ưu đãi của cửa hàng. 

3. Hạn sử dụng : Theo thời hạn sms/ email TPBANK gửi khách hàng. 

Voucher chơi Golf tại các sân Him Lam 
(Long Biên và Tân Sơn Nhất), Sân Golf 
Sky Lake, Dalat Palace, Sân Sam Tuyền 
Lâm, Sân Golf Thủ Đức, Sân Golf Long 
Thành, Sân Golf Sông Bé, Sân Golf 
Laguna Lăng Cô trị giá 1.000.000 đồng 

e-Voucher được 

gửi tới Email của 

KH sau 30 ngày kể 

từ ngày đổi quà 

 

1. 01 đơn hàng được phép dùng nhiều e-Voucher  

2. E-Voucher được áp dụng chung với các chương trình ưu đãi của cửa hàng. 

3. Hạn sử dụng : Theo thời hạn sms/ email TPBANK gửi khách hàng. 

GIẢI TRÍ 

Voucher giải trí tại hệ thống Tiniworld trị 

giá 100k 

Voucher được gửi 

tới Email của KH 

sau 30 ngày kể từ 

ngày đổi quà 

11,000 

1. 01 đơn hàng được phép dùng nhiều Voucher  

2. Voucher được áp dụng chung với các chương trình ưu đãi của cửa hàng 

3. Hạn sử dụng : Theo thời hạn sms/ email TPBANK gửi khách hàng. 

 

Vé xem phim 2D tại BHD (Áp dụng tất cả 

các ngày trong tuần và ngày lễ tết) 

Voucher được gửi 

tới địa chỉ KH đăng 

ký nhận quà trong 

30 ngày kể từ ngày 

đổi quà 

11,000 

1. Voucher được áp dụng tại tất cả các địa điểm của BHD trên toàn quốc 

2. 1 voucher trị giá tương đương 01 vé xem phim 

3. Voucher được áp dụng chung với các chương trình ưu đãi của cửa hàng 

4. Hạn sử dụng : Theo thời hạn sms/ email TPBANK gửi khách hàng. 
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Vé xem phim 2D tại CGV (Áp dụng tất cả 

các ngày trong tuần và ngày lễ tết) 

e-Voucher được 

gửi tới Email của 

KH sau 30 ngày kể 

từ ngày đổi quà 

11,000 

1. Mỗi e-Voucher đổi vé xem phim có thể quy đổi thành 01 (một) vé xem phim 2D – 

cho loại ghế Thường hoặc VIP tại quầy vé (trừ các suất chiếu đặc biệt, không áp 

dụng cho rạp 4DX, rạp Gold Class, rạp IMAX, rạp L’amour) và các phòng chiếu 

đặc biệt khác 

2. Cách sử dụng :  E-Code chỉ có giá trị sử dụng khi KH thanh toán Online tại 

website CGV hoặc Mobile App. 

Bước 1: Đăng nhập bằng tài khoản của KH tại CGV 

Bước 2 : KH lựa chọn phim muốn xem  

Bước 3: Tại bước thanh toán : KH lựa chọn thanh toán theo hình thức "CGV 

Voucher" để thanh toán và nhập "Mã Voucher" và "mã PIN" để hoàn tất việc 

thanh toán 

3. Địa điểm áp dụng Phiếu đổi vé xem phim: Áp dụng cho tất cả các cụm rạp chiếu 

phim mang thương hiệu CGV tại Việt Nam; Ngoại trừ các cụm rạp đăc biệt: CGV 

Hoàng Văn Thụ, CGV Vincom Đồng Khởi…. 

4. Áp dụng cho các ngày Cuối tuần, Lễ, Tết. 

              Hạn sử dụng : Theo thời hạn sms/ email TPBANK gửi khách hàng. 

SẢN PHẨM - QUÀ TẶNG  

Máy ảnh chụp lấy liền Fujifilm Instax mini 

9 

Quà tặng được gửi 

tới địa chỉa KH 

đăng ký sau 30 

ngày kêt từ ngày 

đổi quà 209,000 

    Máy ảnh chụp lấy liền Fujifilm Instax mini 9 

 Kích thước ảnh in: 62 x 46 mm 

 Tiêu cự ống kính: 60 mm 

 Khoảng cách lấy nét: từ 60 cm đến vô cực 

 Tốc độ màn trập: 1/60 giây 

 Pin: 2 x AA 1.5V, thời lượng chụp: ~100 tấm 

 Kích thước camera: 116 x 118,3 x 68,2 mm 

 Khối lượng máy: 307 gram 

Bình giữ nhiệt Lock and Lock 350ml 49,000 

     Bình giữ nhiệt Lock and Lock  

 Chất liệu: Thép không gỉ, nhựa PP 

 Dung tích: 340ml 

 Kích thước : Ø6 x 20.5cm 

 Chức năng : giữ nhiệt cả nóng và lạnh 

 Khả năng giữ nhiệt từ 6-10h 
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Bộ hộp cơm Lock & Lock 49,000 

     Bộ hộp cơm giữ nhiệt Ecolife Lock & lock nhỏ bao gồm: 

 1 hộp chứa cơm 360ml 

 1 hộp chứa thức ăn 220ml 

 1 hộp chứa trái cây 220ml 

 1 túi xách giữ nhiệt 

Bộ đựng gia vị Lock & Lock 129,000 

     Bộ đựng gia vị Lock & Lock  

 Gồm 8 hộp đựng 

 Chất liệu hộp đựng bằng nhựa 

 Giá bên ngoài bằng gỗ 

 Kích thước 290x185x235 

  

Bộ 5 bát mầu LOCK & LOCK 13,000 

     Bộ bát 5  màu Rainbow Lock&Lock  

 Gồm: 5 bát và 1 hộp nhựa đựng. 

 Chất liệu:  nhựa PP (Poly Propylene) 

 Kích thước: 223*199*49mm  

Hộp đựng thức ăn giữ nhiệt LOCK & 

LOCK 
50,000 

 Hộp đựng thức ăn giữ nhiệt Lock & Lock  

 Với 2 lớp cách nhiệt chân không  

 Thiết kế miệng bình rộng giúp vệ sinh dễ dàng, có thể dùng với máy rửa chén 

 Thân bình bằng thép không gỉ , các lớp bọc nhựa không chứa BPA 

 Dung tích :         500ml 

 Kích thước :       Đường kính 9,2 cm , cao 14,5cm 

Bộ dụng cụ làm bếp 7 món Lock & Lock 69,000 

    Bộ dụng cụ làm bếp 7 món Lock & Lock 

 Gồm 7 chi tiết được làm bằng nhựa bền bỉ Lock & Lock  

01 xẻng, 01 muỗng canh, 01 đồ đánh trứng, 01 vá, 01 đồ vớt mì, 01 muỗng nhỏ và 

01 thanh treo được làm từ chất liệu nhựa bền chắc 

Bộ 5 đĩa LOCK & LOCK 22,000 

     Bộ đĩa màu Rainbow Lock&Lock 

 Gồm: 5 đĩa kèm 1 hộp đựng 

 Chất liệu:  nhựa PP (Poly Propylene) 

 Kích thước: 223*199*49mm  
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Bộ 06 hộp bảo quản LOCK & LOCK 

Classic 

(HPL817*2, HPL817C*1, HPL854*2, 

HPL855*1) 

 

 

Bộ 06 hộp bảo quản Classic Lock & Lock 

 Gồm: 06 hộp với các kích thước khác nhau. 

 Chất liệu:  nhựa PP (Poly Propylene) 

 Giá: 371.000vnd 

 

Ấm Điện Thủy Tinh Siêu Tốc Lock&Lock 

EJK418BLK (1.8L) 

 

 

Ấm Điện Thủy Tinh Siêu Tốc Lock&Lock EJK418BLK (1.8L) 

 Dung tích: 1,8L, đế điện. 

 Chất liệu: thuỷ tinh chịu nhiệt, nhựa PP 

 Nguồn điện: 220 – 240V, công suất: 1850W 

 Giá: 869.000vnd 

Máy Ép Trái Cây Tốc Độ Cao Lock&Lock 

ELJE-110 (700W) - Đen 

 

 

Máy Ép Trái Cây Tốc Độ Cao Lock&Lock ELJE-110 (700W) – Đen 

 Chất liệu vỏ máy: Nhựa cứng 

 Chất liệu nắp: Nhựa kháng vỡ 

 Chất liệu lưỡi dao: Thép không gỉ 

 Chất liệu cối xay:Thép không gỉ 

 Công suất: 700W 

 Trọng lượng: 4kg 

 Model: ELJE-110 

 Thương hiệu: Lock&Lock 

 Giá: 4.189.000 

Máy Xay Trộn Đa Năng Lock&Lock 

ELHB-220 (420W) 

 

 

Máy Xay Trộn Đa Năng Lock&Lock ELHB-220 (420W) 

 Bao gồm: dụng cụ nghiền, trộn, đánh tan và cup đo lường 

 Dung tích: 800ml 

 Nguồn điện: 220V, công suất 420W 

 Chất liệu: cối xay-Nhựa, 2 cối 

 Giá: 2.400.000vnd 

Dầu tắm cao cấp Yvesrocher Lavender 

440ml 
19,800 

Sữa Tắm Dưỡng Da Yvesrocher Hương Lavender  

 Dung tích: 440ml 

 Thương hiệu: Yves Rocher  

Kem tẩy da chết dòng Almond Milk & 

Honey, nhãn hiệu The Body Shop 
 

Kem tẩy da chết Almond Milk & Honey nhãn hàng The Body Shop 

 Dành cho da khô và nhạy cảm. 

 Thương hiệu: The Body Shop. 

 Giá : 730.000vnd 
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Sữa tắm dưỡng thể dòng Almond Milk 

&Honey, nhãn hiệu The Body Shop  

 

 

Sữa tắm dưỡng thể dòng Almond Milk & Honey, nhãn hàng The Body Shop 

 Dành cho da khô và nhạy cảm 

 Dung tích: 250ml 

 Thương hiệu: The Body Shop 

 Giá : 199.000vnd 

 

PHÍ THƯỜNG NIÊN THẺ TÍN DỤNG TPBANK 

Phí thường niên Thẻ chính thẻ tín dụng 

TPBank 

Hoàn trực tiếp vào 

Thẻ tín dụng của 

KH tại TPBank 

    

Thẻ tín dụng Quốc tế TPBank Visa 

Chuẩn 
15,000 

1. Quà tặng là phí thường niên chỉ được quy đổi thành công trong trường hợp kỳ thu 

phí của KH trước hoặc sau tối đa 01 tháng (30 ngày) kể từ thời điểm KH thực hiện 

đổi điểm. 

VD : Kỳ thu phí thường niên của KH là ngày 01/08/2017 thì việc đổi điểm ra phí 

thường niên hợp lệ sẽ trong khoảng thời gian tối đa : Từ ngày 01/07/2017 tới 

01/09/2017.  

2. Ngoài thời gian trên, việc đổi điểm lấy phí thường niên sẽ không hợp lệ và điểm 

của KH sẽ được hoàn lại tài khoản KHTT của KH tại TPBank. 

3. Phí thường niên mỗi lần quy đổi chỉ được đổi với số lượng tối đa 01 kỳ cho thẻ 

chính và 01 kỳ cho thẻ phụ (Nếu có) 

Thẻ tín dụng Quốc tế TPBank Visa 

Vàng 

Thẻ tín dụng Quốc tế TPBank Visa 

Platinum 
20,000 

Thẻ tín dụng ĐTH MobiFone – TPBank 

Visa Platinum 

Thẻ tín dụng Quốc tế TPBank World 

MasterCard Club Privé 
30,000 

Thẻ tín dụng Quốc tế TPBank World 

MasterCard Golf Privé 
30,000 

Phí thường niên Thẻ Phụ thẻ tín dụng 

TPBank 
  

Thẻ tín dụng Quốc tế TPBank Visa 

Chuẩn 
10,000 

Thẻ tín dụng Quốc tế TPBank Visa 

Vàng 

Thẻ tín dụng Quốc tế TPBank Visa 

Platinum 
12,000 

Thẻ tín dụng ĐTH MobiFone – TPBank 

Visa Platinum 



Danh mục quà tặng 
Hình thức nhận 

quà tặng 

Số điểm đổi 

theo cơ chế 

hiện tại của 

TPBank 

Điều kiện sử dụng 

Thẻ tín dụng Quốc tế TPBank World 

MasterCard Club Privé 
15,000 

Thẻ tín dụng Quốc tế TPBank World 

MasterCard Golf Privé 

 

 

Lưu ý :  

1. Phiếu mua hàng hay Mã ưu đãi theo hình thức điện tử (E-Voucher/E-Code) được TPBank gửi tới Email của KH trong thời gian trả quà tặng theo quy định của 

chương trình (tối đa 30 ngày kể từ ngày KH thực hiện đổi quà). Sau thời gian trả quà tặng theo quy định, Nếu Quý khách chưa nhận được quà tặng hoặc cần hỗ trợ khác 

vui lòng liên hệ Hotline theo số 1900 58 58 85 

 

2. Phiếu mua hàng theo hình thức Voucher giấy hoặc Quà tặng hiện vật được TPBank gửi tới địa chỉ đăng ký nhận quà của KH trong thời gian trả quà tặng theo quy 

định của Chương trình 

 

3. Voucher/e-Voucher/Quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt. 

 

4. Voucher/e-Voucher/Quà tặng không có giá trị hoàn lại tiền thừa. 

 

 


