
THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

 

1. Tên chương trình khuyến mại: Nhà đẹp – Xe sang – Ngập tràn quà tặng 

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Vay mua ô tô hoặc vay mua nhà - xây sửa nhà dành cho 

khách hàng cá nhân 

3. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 08/11/2019 đến hết ngày 12/01/2020 

4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: toàn hệ thống 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 may 

mắn trúng thưởng hàng 

tuần, hàng tháng và cuối 

kỳ 

KH vay mua ô tô hoặc vay mua nhà - xây sửa nhà được giải 

ngân thành công tại TPBank trong khoảng thời gian từ ngày 

08/11/2019 đến hết ngày 12/01/2020. 

Mỗi KH được giải ngân thành công khoản vay mua ô tô hoặc 

vay mua nhà - xây sửa nhà trong thời gian diễn ra chương trình 

sẽ nhận được 1 mã dự thưởng duy nhất để tham gia chương 

trình quay số điện tử may mắn hàng tuần, hàng tháng và cuối 

kỳ. Tại thời điểm các đợt quay số, khoản vay của KH không tất 

toán trước hạn. 

7. Cơ cấu giải thưởng: 

7.1. Cơ cấu quay số điện tử may mắn hàng tuần 

Nội dung giải thưởng Số lượng Trị giá (VND) 

(Đã bao gồm 

VAT) 

Thành tiền (VND) 

Bình giữ nhiệt cao cấp  200                  135,000  27,000,000 

Set gối tựa cổ + bịt mắt  200                    52,000  10,400,000 

Túi du lịch  200                  95,000  19,000,000 

Ô cầm tay 200 80,000 16,000,000 

Vali du lịch 100                  590,000  59,000,000 



Tổng cộng 900  131,400,000 

(Số tiền bằng chữ: Một trăm ba mươi mốt triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn./.) 

 

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

Nội dung giải thưởng Trị giá (VND) 

(Đã bao gồm VAT) 

Số lượng Thành tiền (VND) 

Nhẫn Doji 01 chỉ vàng              4,180,000 25 104,500,000 

Tổng cộng 25 104,500,000 

 (Số tiền bằng chữ: Một trăm lẻ bốn triệu năm trăm nghìn đồng chẵn./.) 

 

7.3. 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) 

Giải đặc biệt: Ô tô Toyota Vios 1.5G 

(CVT) 
570,000,000 1 570,000,000 

Tổng cộng 1  570,000,000 

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

Tổng giá trị giải thưởng của chương trình khuyến mại là: 805,900,000 VNĐ (Bằng chữ: Tám trăm 

lẻ năm triệu chín trăm nghìn 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: 805,900,000 VNĐ (Bằng chữ: 

Tám trăm lẻ năm triệu chín trăm nghìn đồng), ước tính khoảng 0,013% 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 và tham gia chương trình khuyến 

mại. 

Vay mua ô tô hoặc 

vay mua nhà - xây 

sửa nhà dành cho 

khách hàng cá nhân 

Mỗi KH được giải ngân thành công khoản vay mua ô tô hoặc vay mua nhà 

- xây sửa nhà trong thời gian chương trình từ ngày 08/11/2019 đến hết 

ngày 12/01/2020 sẽ nhận được 1 mã dự thưởng duy nhất để tham gia quay 

số điện tử may mắn hàng tuần, hàng tháng và cuối kỳ. Mỗi KH chỉ nhận 

được 01 mã dự thưởng duy nhất trong suốt thời gian diễn ra chương trình. 



Tại thời điểm các đợt quay số, khoản vay của KH không tất toán trước hạn. 

 

8.2. Thời gian, cách thức phát hành bằng chứng xác định trúng 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 gửi tới địa chỉ email KH đã cung cấp/đăng 

ký cho TPBank vào thứ 2 hàng tuần (đối với các khoản vay được giải ngân thành công từ thứ 2 

đến hết thứ 7 của tuần trước đó). Mỗi KH chỉ nhận được 01 mã dự thưởng duy nhất trong suốt thời 

gian diễn ra chương trình và được áp dụng cho các giải quay số hàng tuần, hàng tháng và cuối kỳ. 

8.2.1. Đối với quay số điện tử may mắn hàng tuần:  

Giải quay số điện tử may mắn hàng tuần được chia thành 10 đợt quay số. Mỗi đợt quay số sẽ diễn 

ra vào thứ 3 hàng tuần. Dữ liệu để quay số điện tử hàng tuần là toàn bộ các mã dự thưởng của KH 

đã được giải ngân thành công từ thứ 2 đến hết thứ 7 của tuần trước đó (là những mã dự thưởng 

được TPBank gửi tới Khách hàng được quy định tại điểm 8.3. điều này). Cụ thể như sau:  

 

Đợt quay số Thời gian quay số Dữ liệu quay số 

Đợt 1  Ngày 08/11/2019 Dữ liệu để quay số điện tử là toàn bộ các mã dự 

thưởng của KH đã được giải ngân thành công từ 

ngày 08/11/2019 đến hết ngày 10/11/2019 

Đợt 2 Ngày 19/11/2019 Dữ liệu để quay số điện tử là toàn bộ các mã dự 

thưởng của KH đã được giải ngân thành công từ 

ngày 11/11/2019 đến hết ngày 17/11/2019 

Đợt 3 Ngày 26/11/2019 Dữ liệu để quay số điện tử là toàn bộ các mã dự 

thưởng của KH đã được giải ngân thành công từ 

ngày 18/11/2019 đến hết ngày 24/11/2019 

Đợt 4 Ngày 03/12/2019 Dữ liệu để quay số điện tử là toàn bộ các mã dự 

thưởng của KH đã được giải ngân thành công từ 

ngày 25/11/2019 đến hết ngày 01/12/2019 

Đợt 5 Ngày 10/12/2019 Dữ liệu để quay số điện tử là toàn bộ các mã dự 

thưởng của KH đã được giải ngân thành công từ 

ngày 02/12/2019 đến hết ngày 08/12/2019 

Đợt 6 Ngày 17/12/2019 Dữ liệu để quay số điện tử là toàn bộ các mã dự 

thưởng của KH đã được giải ngân thành công từ 

ngày 09/12/2019 đến hết ngày 15/12/2019 

Đợt 7 Ngày 24/12/2019 Dữ liệu để quay số điện tử là toàn bộ các mã dự 



thưởng của KH đã được giải ngân thành công từ 

ngày 16/12/2019 đến hết ngày 22/12/2019 

Đợt 8 Ngày 31/12/2019 Dữ liệu để quay số điện tử là toàn bộ các mã dự 

thưởng của KH đã được giải ngân thành công từ 

ngày 23/12/2019 đến hết ngày 29/12/2019 

Đợt 9 Ngày 07/01/2020 Dữ liệu để quay số điện tử là toàn bộ các mã dự 

thưởng của KH đã được giải ngân thành công từ 

ngày 30/12/2019 đến hết ngày 05/01/2020 

Đợt 10 Ngày 14/01/2020 Dữ liệu để quay số điện tử là toàn bộ các mã dự 

thưởng của KH đã được giải ngân thành công từ 

ngày 06/01/2020 đến hết ngày 12/01/2020 

KH đủ điều kiện tham gia chương trình theo quy định tại điểm 8.1 điều này. 

 

8.2.2. Đối với quay số điện tử may mắn hàng tháng: 

Giải quay số điện tử may mắn hàng tháng được chia thành 2 đợt quay số cụ thể như sau: 

Đợt quay số Thời gian quay số Dữ liệu quay số 

Đợt 1  Ngày 03/12/2019 Dữ liệu để quay số điện tử là toàn bộ các mã 

dự thưởng của KH đã được giải ngân thành 

công từ 08/11/2019 đến hết ngày 30/11/2019 

(là những mã dự thưởng được TPBank gửi 

tới Khách hàng được quy định tại điểm 8.3. 

điều này) 

 

Đợt 2 Ngày 14/01/2020 Dữ liệu để quay số điện tử là toàn bộ các mã 

dự thưởng của KH đã được giải ngân thành 

công từ 01/12/2019 đến hết ngày 12/01/2020 

(là những mã dự thưởng được TPBank gửi 

tới Khách hàng được quy định tại điểm 8.3. 

điều này). 

KH đủ điều kiện tham gia chương trình theo quy định tại điểm 8.1 điều này. 

 

 

 



 

8.2.3. Đối với quay số điện tử may mắn cuối cuối kỳ: 

Đợt quay số Thời gian quay số Dữ liệu quay số 

Cuối kỳ  Ngày 17/01/2020 
Dữ liệu để quay số điện tử là toàn bộ các mã 

dự thưởng của KH đã được giải ngân thành 

công từ 08/11/2019 đến hết ngày 12/01/2020 

(là những mã dự thưởng được TPBank gửi 

tới Khách hàng được quy định tại điểm 8.3. 

điều này). 

KH đủ điều kiện tham gia chương trình theo quy định tại điểm 8.1 điều này.  

8.3. Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng:  

Mã dự 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 của khách hàng đã đăng ký. 

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 hàng Đợt, hàng tháng 

và cuối kỳ. 

8.4.1.   Đối với quay số điện tử may mắn hàng tuần: 

 

Đợt quay số Thời gian áp dụng Thời gian quay số  

Đợt 1 

KH có khoản vay được giải ngân thành công từ 

ngày 08/11/2019 đến hết ngày 10/11/2019 và 

không tất toán trước hạn tại thời điểm quay số. 

Cơ cấu giải bao gồm: 

- 20 Bình giữ nhiệt cao cấp 

- 20 Set gối tựa cổ + bịt mắt 

- 20 Túi du lịch 

- 20 Ô cầm tay 

- 10 Vali du lịch 

Ngày 12/11/2019 



Đợt 2 

KH có khoản vay được giải ngân thành công từ 

ngày 11/11/2019 đến hết ngày 17/11/2019 và 

không tất toán trước hạn tại thời điểm quay số. 

Cơ cấu giải bao gồm: 

- 20 Bình giữ nhiệt cao cấp 

- 20 Set gối tựa cổ + bịt mắt 

- 20 Túi du lịch 

- 20 Ô cầm tay 

- 10 Vali du lịch 

Ngày 19/11/2019 

Đợt 3 

KH có khoản vay được giải ngân thành công từ 

ngày 18/11/2019 đến hết ngày 24/11/2019 và 

không tất toán trước hạn tại thời điểm quay số. 

Cơ cấu giải bao gồm: 

- 20 Bình giữ nhiệt cao cấp 

- 20 Set gối tựa cổ + bịt mắt 

- 20 Túi du lịch 

- 20 Ô cầm tay 

- 10 Vali du lịch 

Ngày 26/11/2019 

Đợt 4 

KH có khoản vay được giải ngân thành công từ 

ngày 25/11/2019 đến hết ngày 01/12/2019 và 

không tất toán trước hạn tại thời điểm quay số. 

Cơ cấu giải bao gồm: 

- 20 Bình giữ nhiệt cao cấp 

- 20 Set gối tựa cổ + bịt mắt 

- 20 Túi du lịch 

- 20 Ô cầm tay 

- 10 Vali du lịch 

Ngày 03/12/2019 

Đợt 5 

KH có khoản vay được giải ngân thành công từ 

ngày 02/12/2019 đến hết ngày 08/12/2019 và 

không tất toán trước hạn tại thời điểm quay số. 

Cơ cấu giải bao gồm: 

- 20 Bình giữ nhiệt cao cấp 

- 20 Set gối tựa cổ + bịt mắt 

- 20 Túi du lịch 

- 20 Ô cầm tay 

- 10 Vali du lịch 

Ngày 10/12/2019 



Đợt 6 

KH có khoản vay được giải ngân thành công từ 

ngày 09/12/2019 đến hết ngày 15/12/2019 và 

không tất toán trước hạn tại thời điểm quay số. 

Cơ cấu giải bao gồm: 

- 20 Bình giữ nhiệt cao cấp 

- 20 Set gối tựa cổ + bịt mắt 

- 20 Túi du lịch 

- 20 Ô cầm tay 

- 10 Vali du lịch 

Ngày 17/12/2019 

Đợt 7 

KH có khoản vay được giải ngân thành công từ 

ngày 16/12/2019 đến hết ngày 22/12/2019 và 

không tất toán trước hạn tại thời điểm quay số. 

Cơ cấu giải bao gồm: 

- 20 Bình giữ nhiệt cao cấp 

- 20 Set gối tựa cổ + bịt mắt 

- 20 Túi du lịch 

- 20 Ô cầm tay 

- 10 Vali du lịch 

Ngày 24/12/2019 

Đợt 8 

KH có khoản vay được giải ngân thành công từ 

ngày 23/12/2019 đến hết ngày 29/12/2019 và 

không tất toán trước hạn tại thời điểm quay số. 

Cơ cấu giải bao gồm: 

- 20 Bình giữ nhiệt cao cấp 

- 20 Set gối tựa cổ + bịt mắt 

- 20 Túi du lịch 

- 20 Ô cầm tay 

- 10 Vali du lịch 

Ngày 31/12/2019 

Đợt 9 

KH có khoản vay được giải ngân thành công từ 

ngày 30/12/2019 đến hết ngày 05/01/2020 và 

không tất toán trước hạn tại thời điểm quay số. 

Cơ cấu giải bao gồm: 

- 20 Bình giữ nhiệt cao cấp 

- 20 Set gối tựa cổ + bịt mắt 

- 20 Túi du lịch 

- 20 Ô cầm tay 

- 10 Vali du lịch 

Ngày 07/01/2020 



Đợt 10 

KH có khoản vay được giải ngân thành công từ 

ngày 06/01/2020 đến hết ngày 12/01/2020 và 

không tất toán trước hạn tại thời điểm quay số. 

Cơ cấu giải bao gồm: 

- 20 Bình giữ nhiệt cao cấp 

- 20 Set gối tựa cổ + bịt mắt 

- 20 Túi du lịch 

- 20 Ô cầm tay 

- 10 Vali du lịch 

Ngày 14/01/2020 

 

 

8.4.2. Đối với quay số điện tử may mắn hàng tháng:  

Đợt quay số Thời gian áp dụng Thời gian quay số  

Đợt 1 

KH có khoản vay được giải ngân thành công từ 

ngày 08/11/2019 đến hết ngày 30/11/2019 và 

không tất toán trước hạn tại thời điểm quay số. 

Cơ cấu giải bao gồm 10 Giải: mỗi giải 01 nhẫn 

Doji 1 chỉ vàng 

03/12/2019 

Đợt 2 

KH có khoản vay được giải ngân thành công từ 

ngày 01/12/2019 đến hết ngày 12/01/2020 và 

không tất toán trước hạn tại thời điểm quay số. 

Cơ cấu giải bao gồm 15 Giải: mỗi giải 01 nhẫn 

Doji 1 chỉ vàng 

14/01/2020 

 

8.4.3. Đối với quay số điện tử may mắn cuối kỳ:  

Đợt quay số Thời gian áp dụng Thời gian quay số  

Cuối kỳ 

KH có khoản vay được giải ngân thành công từ 

ngày 08/11/2019 đến hết ngày 12/01/2020 và 

không tất toán trước hạn tại thời điểm quay số. 

Giải thưởng: 01 chiếc ô tô Toyota Vios 1.5G 

(CVT) 

17/01/2020 

 

- Quay số theo thứ tự từ giải nhỏ đến giải lớn. 

- 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. 

- Cách thức xác định trúng thưởng: căn cứ vào kết quả quay số trúng thưởng bằng phần mềm. 

- 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 các đợt quay 

số, ĐVKD nơi khách hàng vay vốn 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.  

Tất cả các 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) 37 683683 

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):  

https://tpb.vn/


- 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 sử dụng 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. 

 

 


