
 

  

 

 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH THỬ THÁCH 07 NGÀY KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT CÙNG 

THẺ QUỐC TẾ TPBANK. 

1. Nội dung của Chương trình khuyến mại: 

- Mỗi Khách hàng giao dịch thẻ liên tục trong 07 (bảy) ngày sẽ nhận ngay 7.000 điểm 

thưởng khách hàng thân thiết (loyalty) 

- 07(bảy) giải nhất cho 07(bảy) Khách hàng giao dịch thẻ liên tục trong 07(bảy) ngày với 

doanh số giao dịch cao nhất sẽ nhận 70.000 điểm thưởng khách hàng thân thiết (loyalty) 

2. Thời gian triển khai chương trình: Từ ngày 01/07/2019 đến 31/07/2019. 

3. Đối tượng Khách hàng áp dụng:  

- Chủ thẻ ghi nợ quốc tế TPBank Visa CashFree, TPBank Visa Plus và 

- Chủ thẻ tín dụng quốc tế TPBank (Visa/MasterCard) 

Ghi chú: áp dụng cho khách hàng cá nhân sử dụng thẻ quốc tế TPBank 

4. Các điều kiện điều khoản khác: 

- Chương trình không áp dụng với các giao dịch rút tiền mặt. 

- Mỗi KH chỉ nhận được tối đa 1 lần ưu đãi (theo CIF) 

- Nếu Khách hàng có nhiều thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ quốc tế và đủ điều kiện nhận thưởng 

của chương trình thì sẽ nhận được tối đa 01 loại ưu đãi (tính theo CIF) trong suốt thời 

gian diễn ra chương trình 

- Nếu KH đủ điều kiện nhận cả 2 ưu đãi thì được nhận ưu đãi cao nhất. 

- Điểm thưởng sẽ được cộng sau 30 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình (trước ngày 

01/09/2019) 

- Giao dịch chi tiêu hợp lệ tích điểm thưởng khách hàng thân thiết được áp dụng theo Quy 

định về cơ chế tích điểm đổi quà dành cho khàng thân thiết ban hành theo từng thời kỳ.  

- Khách hàng khi tham gia chương trình vẫn được hưởng đồng thời những ưu đãi khác của 

thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ khách hàng đang sử dụng (hoàn tiền, cộng điểm thưởng khách 

hàng thân thiết…) 

- Khách hàng sẽ bị mất quyền nhận và/hoặc không được cộng điểm thưởng theo Chương 

trình này khi Tài khoản Thẻ bị hủy, yêu cầu hủy, thẻ chưa thanh toán phí, dư nợ hoặc 

theo đánh giá của TPBank là đang ở trong tình trạng tín dụng xấu, hoặc Thẻ ghi nợ/ thẻ 

tín dụng đã hết hạn hay bị ngừng hiệu lực. 

5. Các quy định khác: 

- TPBank có quyền sử dụng tên và hình ảnh của KH nhằm mục đích quảng cáo và thông 

báo rộng rãi với công chúng mà không phải chi trả bất kỳ chi phí nào. 

- Trong phạm vi pháp luật cho phép, TPBank có toàn quyền chấm dứt, sửa đổi Chương 

trình khuyến mại sau khi thông báo trước 03 (ba) ngày tại các Đơn vị kinh doanh của 

TPBank trên toàn Hệ thống và/hoặc trên trang web chính thức của TPBank. TPBank sẽ 

không chịu bất kỳ trách nhiệm cho bất kỳ khiếu nại, tổn thất, thiệt hại, chi phí mà bất kỳ 

cá nhân nào gây ra dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến các Chương trình khuyến mại 

này. 



 

 


