CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH
“Gửi tiền bằng vân tay – Nhận ngay quà hấp dẫn”
1. Chi tiết chương trình quà tặng cho khách hàng gửi tiết kiệm tại LiveBank
 Thời gian áp dụng: Chương trình được triển khai từ ngày 05/09/2019 đến hết
ngày 30/11/2019 hoặc khi hết ngân sách quà tặng tùy điều kiện nào đến trước.
 Điều kiện chương trình:
-

Đối với khách hàng mở TKTT trong thời gian chương trình ngày 05/09/2019
đến hết ngày 30/11/2019:
 Khách hàng mở TKTT tại LiveBank.
 Sau khi mở TKTT, khách hàng thực hiện giao dịch gửi tiết kiệm có giá
trị tối thiểu 10,000,000 VND kỳ hạn tối thiểu 01 tháng lựa chọn tham gia
Chương trình trên màn hình VTM và phải thực hiện trong thời gian diễn
ra chương trình.

-

Đối với các khách hàng đã có TKTT tại TPBank trước ngày 05/09/2019:
Khách hàng mở sổ tiết kiệm từ 10,000,000 VND kỳ hạn tối thiểu 06 tháng lựa
chọn tham gia Chương trình trên màn hình VTM. Số tiết kiệm tham gia
Chương trình phong tỏa trong vòng 02 tháng cho mọi kỳ hạn gửi.

-

Tặng một phần quà hiện vật cho khách hàng sau khi khách hàng gửi tiết kiệm
đáp ứng được yêu cầu của chương trình.

-

Mỗi khách hàng được tặng quà tối đa 01 lần /01 ngày.

 Cơ cấu quà tặng:
STT

Đối tượng khách hàng

Quà tặng

1

Khách hàng gửi tiết kiệm từ 10 triệu đồng đến
dưới 50 triệu đồng.

Gấu bông/ Cốc
TPBank/ Đũa TPBank

2

Khách hàng gửi tiết kiệm từ 50 triệu đến dưới
100 triệu đồng.

Đèn cảm ứng

3

Khách hàng gửi tiết kiệm từ 100 triệu đến
dưới 300 triệu đồng.

Túi trống du lịch

4

Khách hàng gửi tiết kiệm từ 300 triệu đến
dưới 500 triệu đồng.

Bộ bát đĩa Dong Hwa

5

Khách hàng gửi tiết kiệm từ 500 triệu.

 Cách thức nhận quà:

Vali cao cấp

-

Khách hàng xuất trình và nộp lại biên lai giao dịch mở sổ tiết kiệm có thể hiện
thông tin “Chúc mừng Quý khách đã đủ điều kiện nhận quà tặng từ TPBank.
Quý khách vui lòng giữ biên lai để đổi quà. Sổ tiết kiệm này đang phong tỏa
do tham gia chương trình khuyến mại của TPBank.” để nhận quà tặng tại các
điểm trả quà LiveBank.

-

Khách hàng nộp lại Biên lai giao dịch cho Tư vấn viên tại các điểm trả quà
LiveBank và ký xác nhận khi nhận quà vào Phiếu giao nhận quà tặng.

-

Thời gian trả quà: Từ thứ hai đến thứ bảy hoặc theo lịch làm việc của TPBank,
trong giờ hành chính từ ngày 05/09/2019 đến hết ngày 30/11/2019 và trong
vòng 1 tuần kể từ ngày kết thúc chương trình.

 Yêu cầu về sổ tiết kiệm điện tử tham gia chương trình:
-

Đối với khách hàng đã có TKTT tại TPBank trước ngày 5/9/2019: sổ tiết kiệm
điện tử tham gia Chương trình là sổ tiết kiệm từ 10 triệu trở lên có kỳ hạn tối
thiểu 06 tháng và bị phong tỏa trong vòng 02 tháng cho mọi kỳ hạn gửi. Hệ
thống sẽ tự động phong tỏa sổ tiết kiệm tham gia chương trình khi khách hàng
lựa chọn đồng ý tham gia trên LiveBank.

-

Đối với khách hàng mở TKTT trong thời gian chương trình từ ngày
05/09/2019 đến hết ngày 30/11/2019:
+ Nếu khách hàng mở sổ tiết kiệm từ 10 triệu trở lên kỳ hạn 1 tháng trở lên:
Khách hàng được nhận quà Gấu bông/ Cốc TPBank/ Đũa TPBank.
+ Nếu khách hàng mở sổ tiết kiệm từ 50 triệu trở lên kỳ hạn từ 6 tháng trở lên
và có đồng ý phỏng tỏa sổ 02 tháng: Khách hàng được nhận quà từ Mục 2 đến
Mục 5 trong Cơ cấu quà tặng tùy thuộc giá trị sổ tương ứng.

-

Với các sổ đã tham gia phong tỏa, nếu khách hàng muốn tất toán trước hạn
trong thời gian quy định kể trên sẽ phải trực tiếp tất toán tại quầy giao dịch,
được hưởng lãi suất không kỳ hạn đồng thời phải hoàn lại giá trị quà tặng đã
nhận (nếu có).

-

Khi nhận quà tặng, khách hàng nộp lại Biên lai giao dịch gửi tiết kiệm và ký
nhận vào Biên bản trả thưởng tại điểm LiveBank.

2. Danh sách các điểm trả quà cho khách hàng mở Sổ tiết kiệm tại LiveBank.
 Tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hưng Yên, Hải Phòng, Thái Nguyên, Đà Nẵng,
Bình Dương, Tây Ninh, Nha Trang, Vũng Tàu, Daklak, Phan Thiết.
STT

Tên LiveBank

Địa chỉ trả quà LiveBank

MIỀN BẮC
1

VTM HN THỦY

MRA186 Thủy Nguyên, Ecopark, Văn Giang, Hưng

NGUYÊN ECOPARK

Yên

VTM HPG02 DIEN
2 BIEN PHU

32B Điện Biên Phủ, TP Hải Phòng, Hải Phòng

VTM TNN01 THAI
3 NGUYEN

78 Hoàng Văn Thụ, P.Hoàng Văn Thụ, TP.Thái
Nguyên, Thái Nguyên

VTM HN TRAN NHAN
4 TONG

4A Trần Nhân Tông, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội

5 VTM HN TO HIEU HD

118 Tô Hiệu, Hà Đông, TP.Hà Nội

6 VTM HN 184 LO DUC

184 Lò Đúc, Hà Nội

7 VTM HN BAT SU

54 Bát Sứ, P. Hàng Bồ, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội

VTM HN KHUONG
9 TRUNG

269 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

9 VTM HN XA DAN

242 Xã Đàn, TP. Hà Nội

10 VTM HN TIMES CITY

Khu đô thị Times City, số 458 Minh Khai, Q. Hai Bà
Trưng, Tp. Hà Nội

VTM HN GREENSTAR
11 PVD

234 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 1, Từ Liêm, Hà Nội

VTM HN CC GOLDEN
12 LAND

275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

VTM HN FSOFT HOA
13 LAC

KPM – Khu CNC Láng Hòa Lạc. Km 29 Đại Lộ
Thăng Long, Thạch Thất, Hà Nội

MIỀN TRUNG
VTM DN01 FPT
14 COMPLEX DA NANG

FPT City, P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng

VTM DN03 HOANG
15 DIEU

475 Hoàng Diệu, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng

VTM DN04 NGUYEN
16 THI MINH KHAI

89 Nguyễn Thị Minh Khai, Hải Châu, Đà Nẵng

17 VTM DN NUI THANH

Số 378 Núi Thành, Q. Hải Châu, TP.Đà Nẵng

18

Số 5 Hoàng Văn Thái, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng

VTM DN HOANG VAN

THAI
MIỀN NAM
VTM BDG01 TTHC
19 BINH DUONG

Tòa nhà TTHC T.Bình Dương, Lê Lợi, P.Hòa Phú,
Thủ Dầu Một, T.Bình Dương

VTM NTG01 NHA
20 TRANG

306 Thống Nhất, P.Phương Sơn, TP.Nha Trang

21 VTM DAK LAK

177 Trần Phú, Phường Thành Công, Tp.Buôn Ma
Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

VTM VTU01 VUNG
22 TAU

131 Nguyễn Thái Học, Phường 7, Tp. Vũng Tàu

VTM HCM GALAXY
23 NGUYEN KHOAI

Shophouse Galaxy Số 9 Nguyễn Khoái, Bến Vân
Đồn, Q.4, TP.HCM

VTM HCM THE CBD
24 PREM HOME

Gian hàng A-1-1-2, khu TTTM Tòa nhà The CBD
Premium Home, số 125 Đồng Văn Cống, P.Thạnh
Mỹ Lợi, Q2, TP.HCM

25 VTM INTEL QUAN 9

Tòa nhà Intel, Lô I2, Đường D1, Khu CNC, P. Tân
Phú, Q9, TP.HCM

26 VTM HCM CMT8 Q3

204 Cách mạng tháng 8, P.10, Q.3, TP.HCM

VTM HCM FPT TAN
28 THUAN

Tòa nhà FPT Tân Thuận, Đường Tân Thuận, Khu chế
xuất Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, TP.HCM

VTM HCM VO VAN
30 NGAN

240 Võ Văn Ngân, Q.Thủ Đức, TP.HCM

33 VTM HCM FPT QUAN 9 Lô T2, Đường D1, Khu công nghệ cao, Q.9, TP.HCM

 Tại các Tỉnh/ Thành phố khác:
-

Khách hàng đăng ký nhận quà tại Điểm giao dịch của TPBank trong cùng địa
bàn Tỉnh/ Thành phố và nhận quà trong vòng 15 ngày kể từ ngày đăng ký.

 Danh sách điểm trả quà có thể thay đổi, Quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài
TPBank để được hướng dẫn đến điểm trả quà gần nhất.
3. Chi tiết chương trình quay thưởng.


Thời gian áp dụng: Từ ngày 05/09/2019 đến hết ngày 30/11/2019



Cơ cấu giải thưởng:
 Cơ cấu giải tuần:
 Nội dung giải thưởng

Số lượng

Trị giá (VND)

Thành tiền

(Đã bao gồm

(VND)

VAT)
Quà tặng 1,000,000 VND: Đồng

24

1,000,000

24,000,000

hồ thông minh Xiaomi Mi4 Brand
Tổng cộng

24

24,000,000

Cơ cấu giải thưởng cuối chương trình:
Nội dung giải thưởng

Số lượng

Trị giá (VND)

Thành tiền

(Đã bao gồm VAT)

(VND)

50,000,000

50,000,000

1

50,000,000

Set iphone Xs Max 64GB và
đồng hồ iWatch Series 4 (44mm)

1

GPS
Total


Điều kiện tham gia chương trình:
-

-



Giao dịch gửi tiết kiệm tại TPBank LiveBank:
 Với mỗi 10.000.000 VNĐ gửi tiết kiệm tăng mới kỳ hạn 1 tháng trở lên tại
TPBank LiveBank trong thời gian chương trình, khách hàng sẽ được cấp
một mã số quay thưởng để tham gia quay số.
 Tổng mã số dự thưởng = phần nguyên làm tròn xuống (Số tiền gửi khách
hàng / 10 triệu VNĐ) x kỳ hạn gửi.
 Sổ tiết kiệm mở mới trong thời gian triển khai chương trình và không tất
toán trước hạn.
Giao dịch khác tại TPBank LiveBank:
Với mỗi giao dịch giao dịch đăng ký vân tay/ giao dịch mở tài khoản thanh
toán/ phát hành thẻ ghi nợ ATM eCounter/ Visa Debit Cash Free/ ATM
eCounter noname hoặc giao dịch nộp tiền vào tài khoản từ 1 triệu đồng được
thực hiện tại TPBank LiveBank trong thời gian chương trình, khách hàng sẽ
được cấp một mã số quay thưởng để tham gia quay số.

Quy định mã dự thưởng:
- Dữ liệu để quay số điện tử định kỳ hàng tuần và cuối Chương trình là toàn bộ
các mã số dự thưởng quay số hợp lệ của KH được lưu tại TPBank trong
chương trình khuyến mại. (Đối với Khách hàng gửi tiết kiệm chỉ áp dụng đối

-

với các số tiết kiệm đủ điều kiện tham gia chương trình khuyến mại và không
tất toán trước hạn sổ tiết kiệm dưới mọi hình thức).
Mã giải thưởng quay số điện tử tại Livebank ngay sau khi giao dịch hoàn tất
của KH là một dãy ký tự duy nhất được lưu trên hệ thống phần mềm quay số
điện tử của TPBank có dạng HDXXYYYYYYYY.
XX: Là mã sản phẩm khách hàng tham gia. Quy định mã sản phẩm như sau:
- HDXXXXXX: Huy động
-

TKXXXXXX: Tài khoản

-

THXXXXXX: Thẻ

-

NTXXXXXX: Nộp tiền
VTXXXXXX: Vân tay

-

YYYYYYYY: Là số chạy theo thứ tự tăng dần từ 00000000 đến 99999999
- Mã số dự thưởng của KH được sinh ra tự động trên hệ thống theo thể lệ
chương trình và được thông báo qua email cho tất cả các giao dịch của KH
trong vòng 7 ngày sau khi kết thúc chương trình, trước thời gian quay thưởng.
 Thời gian, địa điểm, cách thức xác định trúng thưởng, thủ tục nhận thưởng được
quy định tại website chính thức của TPBank https://tpb.vn/.
-

-

TPBank sẽ tổ chức quay số trúng thưởng 1 lần sau khi kết thúc chương trình
bằng phần mềm điện tử tại trụ sở của TPBank tại 57 Lý Thường kiệt, Hà Nội
để xác định KH trúng thưởng hàng tuần và cuối Chương trình.
Hệ thống quay số bằng phần mềm của Ngân hàng TMCP Tiên Phong sẽ chạy
ngẫu nhiên trong toàn bộ các mã số dự thưởng.
Giải quay

Cách thức xác định giao dịch quay

Thời gian dự

thưởng

thưởng

kiến quay số

Áp dụng với các giao dịch hàng tuần từ
Giải quay số
định kỳ hàng
tuần

thứ hai đến chủ nhật mỗi tuần. Riêng
tuần cuối cùng kéo dài đến hết 30/11.
Khách hàng sở hữu mã của tuần nào chỉ
được áp dụng quay thưởng được trong

10-15/12/2019

chính tuần đó.
Giải cuối
Chương trình
-

Áp dụng với tất cả các giao dịch trong
cả chương trình

Mỗi KH chỉ được nhận tối đa 01 quà tặng quay thưởng trong suốt Chương
trình.

 Lễ quay số xác định trúng thưởng sẽ được tổ chức dưới sự chứng kiến đại diện
KH tham dự Chương trình khuyến mại và đại diện TPBank.
 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.
 Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại, khách hàng liên hệ theo
thông tin sau để được hướng dẫn, giải đáp:
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong
Tòa nhà TPBank, số 57 đường Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 04.37688998

