
THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

 

1. Tên chương trình khuyến mại: “CÙNG SAVY – SÓC PHIÊU LƯU KÝ” 

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Khách hàng đăng kí và sử dụng ứng dụng Savy  

3. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/02/2020 đến 20/02/2020 

4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: toàn hệ thống Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên 

Phong (TPBank) 

5. Hình thức khuyến mại: Tặng quà tặng cho KH nhận ưu đãi  

6. Khách hàng của chương trình khuyến mại: : Các khách hàng đã đăng ký và sử dụng ứng 

dụng Savy trước và trong thời gian diễn ra chương trình 

7. Cơ cấu giải thưởng: 

Loại giải Quà tặng Số 

lượng 

Giá trị (VND) 

Giải Nhất iPhone 11 Pro Max 64GB 1 32,290,000 

Giải Nhì iPhone 11 64 GB 1 20,890,000 

Giải Ba Airpod Pro 1 7,020,000 

TỔNG  3 60,200,000 

 

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

- Ưu đãi được áp dụng với sản phẩm tiết kiệm Gửi góp Savy trên ứng dụng TPBank Savy 

- Gói tiết kiệm Gửi góp Savy đạt điều kiện tham gia CT: KH bấm “đồng ý” tham gia CT 

và khóa tất toán theo thể lệ CT 

o Số lượng lượt chơi của KH được tính theo công thức = phần nguyên làm tròn 

xuống (số tiền gửi tiết kiệm Gửi góp Savy / 500,000 VND) 

o KH sử dụng lượt chơi để tham gia trò chơi “Cùng Savy rinh lì xì”, với mỗi lượt 

chơi KH sẽ có số điểm tương ứng khi vượt qua chướng ngại vật 

o 03 KH có lượt chơi cao điểm nhất vào cuối chương trình sẽ được nhận giải 

thưởng Nhất – Nhì – Ba 

o Ứng dụng Savy sẽ tắt nút tất toán đối với các gói tiết kiệm tham gia nhận lượt 

chơi đến hết 31/03/2020 



- Không giới hạn số lượt chơi đối với mỗi KH 

- KH có thể kiểm tra điểm các lượt chơi cao nhất tại màn hình trò chơi “Cùng Savy rinh 

lì xì” 

- KH có thể kiểm tra thông tin trúng thưởng Lì xì trong mục Thông báo của ứng dụng 

- Gói tiết kiệm trúng giải thưởng Top Sóc Savy sẽ được phong tỏa theo đúng kì hạn KH 

đăng kí khi mở gói tiết kiệm. 

- Trong vòng tối đa 7 ngày làm việc từ ngày xác định được KH trúng thưởng, KH sẽ được 

nhận thông báo trúng thưởng qua ứng dụng TPBank Savy hoặc địa chỉ email/số điện 

thoại mà KH đăng ký trên hệ thống của TPBank. KH sẽ được thông báo và hướng dẫn 

về thời gian, địa điểm, thủ tục nhận thưởng. 

- Khi nhận thưởng trực tiếp lực KH phải xuất trình: Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu/ 

Căn cước công dân bản gốc còn hiệu. 

- KH 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. 

- Thời gian trao thưởng diễn ra trước ngày 30/3/2020. 

- Trong trường hợp có KH có cùng số điểm / lượt chơi vào cuối chương trình, giải thưởng 

sẽ được trao cho KH đạt điểm số sớm hơn. 

 

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 

Bà Phạm Thi Phương Thảo – Phòng Sáng kiến, sản phẩm dự án Ngân hàng số TPBank 

Điện thoại: 083 929 6989   

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. 

 

   NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG 

(Ký tên và đóng dấu) 

  

 


