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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH 

GỬI TIẾT KIỆM LÃI CAO – DỒI DÀO QUÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE 

 

1. Tên chương trình: “Gửi tiết kiệm lãi cao-Dồi dào quà chăm sóc sức khỏe” 

2. Sản phẩm, dịch vụ áp dụng: 

STT Sản phẩm Số tiền gửi tối thiểu 

1 
Tiết kiệm thường VNĐ, kỳ hạn tháng, lĩnh lãi cuối kỳ, đầu kỳ, 

hàng tháng, hàng quý, rút gốc linh hoạt, kỳ hạn ngày 
50.000.000 VND 

2 Tiết kiệm thường USD, kỳ hạn tháng, lĩnh lãi cuối kỳ 2.500 USD 

 

3. Thời gian: Từ ngày 06/08/2015 đến hết ngày 03/11/2015 

4. Phạm vi: Toàn hệ thống Ngân hàng TMCP Tiên Phong 

5. Hình thức: Khách hàng tham gia chương trình khuyến mại được bốc thăm trúng quà chăm sóc sức 

 khỏe 

6. Nội dung và thể lệ chi tiết: 

6.1. Chương trình bốc thăm may mắn: 

a. Thời gian triển khai: 

Áp dụng từ ngày 06/08/2015 đến hết ngày 03/11/2015 hoặc kết thúc sớm hơn đến khi hết quà. 

b. Cơ cấu giải thưởng bốc thăm may mắn: 

STT Danh mục 

1 Nhiệt kế điện tử 

2 Ẩm nhiệt kế 

3 Cân điện tử 

4 Cân điện tử + Nhiệt kế điện tử 

5 Máy đo huyết áp 

6 Đèn hồng ngoại 

7 Máy massage xung điện 

c. Điều kiện tham gia: 

 Số tiền tham gia chương trình: 

Khách hàng gửi tiết kiệm từ 50.000.000 VND hoặc 2.500 USD thuộc danh mục được liệt kê 

mục 2 ở trên có cơ hội bốc thăm may mắn tại quầy giao dịch trên toàn hệ thống TPBank.  

Phiếu bốc thăm có ghi rõ nội dung loại quà tặng mà TPBank công bố. Cụ thể như sau: 
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- Số tiền hiện tại (dành cho KH đã có sổ tiết kiệm tại TPBank) 

Hình thức  

mở sổ 

Số tiền gửi tối 

thiểu 

Kỳ hạn 

tối thiểu 

Số lượng 

phiếu bốc 

thăm / lần 

Chi tiết 

Sổ tiết kiệm tái tục 50.000.000 VND 

Hoặc 2.500 USD 

 

01 tháng 01 Duy nhất 01 lần bốc thăm 

với 01 phiếu bốc thăm trong 

CTKM  

- Số tiền gửi mới; số tiền tăng thêm lần đầu và các lần tiếp theo:  

Số tiền gửi mới, 

số tiền tăng thêm 

tối thiểu 

Kỳ hạn 

tối thiểu 

Số lượng phiếu 

bốc thăm / lần 

đầu mở sổ 

Chi tiết 

50.000.000 VND 

hoặc 

2.500 USD 

 

01 tháng 01 - Tại ngày mở sổ tiết kiệm KH nhận được 01 

lần bốc thăm với 01 phiếu bốc thăm. 

- Nếu sổ tiết kiệm đến hạn trong thời gian triển 

khai chương trình, KH đồng ý tham gia gửi 

tiếp KH được bốc thăm thêm 01 lần với 01 

phiếu bốc thăm như trường hợp sổ tiết kiệm 

tái tục.  

- Như vậy tối đa KH nhận được 02 lần bốc 

thăm với 02 phiếu bốc thăm (Số lần bốc thăm 

tính trên từng sổ tiết kiệm của KH). 

200.000.000 VND 

hoặc 

10.000 USD 

 

01 tháng 02 - Tại ngày mở sổ tiết kiệm KH nhận được 01 

lần bốc thăm với 02 phiếu bốc thăm. 

- Nếu sổ tiết kiệm đến hạn trong thời gian triển 

khai chương trình, KH đồng ý tham gia gửi tiếp 

KH được bốc thăm thêm 01 lần với 01 phiếu 

bốc thăm như trường hợp sổ tiết kiệm tái tục.  

- Như vậy tối đa KH nhận được 02 lần bốc 

thăm với 03 phiếu bốc thăm (Số lần bốc thăm 

tính trên từng sổ tiết kiệm của KH). 

500.000.000 VND 

trở lên  hoặc 

25.000 USD trở 

lên 

 

01 tháng 03 - Tại ngày mở sổ tiết kiệm KH nhận được 01 

lần bốc thăm với 03 phiếu bốc thăm. 

- Nếu sổ tiết kiệm đến hạn trong thời gian triển 

khai chương trình, KH đồng ý tham gia gửi 

tiếp KH được bốc thăm thêm 01 lần với 01 
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Số tiền gửi mới, 

số tiền tăng thêm 

tối thiểu 

Kỳ hạn 

tối thiểu 

Số lượng phiếu 

bốc thăm / lần 

đầu mở sổ 

Chi tiết 

phiếu bốc thăm như trường hợp sổ tiết kiệm 

tái tục.  

- Như vậy tối đa KH nhận được 02 lần bốc 

thăm với 04 phiếu bốc thăm (Số lần bốc thăm 

tính trên từng sổ tiết kiệm của KH). 

 Ghi chú: Cách tính số tiền gửi tăng thêm 

o Số tiền gửi tăng thêm lần đầu tiên: Là số tiền gửi tăng thêm so với số dư tính trên tổng các tài 

khoản tiết kiệm của KH tại thời điểm bắt đầu triển khai CTKM. 

o Số tiền gửi tăng thêm lần tiếp theo: Là số tiền gửi tăng thêm so với số dư tính trên tổng các tài 

khoản tiết kiệm của KH chốt tại thời điểm KH bốc thăm gần nhất liền trước đó. 

Ví dụ: 

Thời gian Hoạt động Số phiếu thăm / lần Số dư tính trên 

tổng các tài khoản 

tiết kiệm của KH 

06/08/2015 Bắt đầu triển khai CTKM 100 triệu VNĐ 

15/08/2015 Mở mới sổ 50 triệu 

VNĐ, kỳ hạn 1 tháng 

1 150 triệu VNĐ 

20/08/2015 Mở mới sổ 200 triệu 

VNĐ, kỳ hạn 1 tháng 

2 350 triệu VNĐ 

26/08/2015 Tất toán sổ 80 triệu 

VNĐ 

N/A 270 triệu VNĐ 

04/09/2015 Mở mới 200 triệu 

VND 

1  (Chỉ được bốc 1 phiếu may mắn 

do Số dư tại thời điểm nhận quà gần 

nhất là: 350 triệu VNĐ, trong khi số 

dư tại ngày 04/09/2015 là 470 triệu 

VNĐ chỉ tăng thêm 120 triệu VNĐ) 

470 triệu VNĐ 

15/09/2015 Mở mới 500 triệu 

VNĐ 

3 970 triệu VNĐ 

 

 KH gửi tiết kiệm chấp nhận không rút trước hạn theo quy định của chương trình: 
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- Đối với kỳ hạn gửi từ 1 đến 3 tháng, KH tham gia chương trình không được phép rút trước 

hạn trong suốt kỳ hạn gửi. 

- Đối với kỳ hạn gửi từ 3 tháng trở lên, KH tham gia chương trình không được phép rút trước 

hạn trong vòng 3 tháng. 

Lưu ý:  

o Đối với sổ tiết kiệm rút gốc linh hoạt, khách hàng không được rút từng phần gốc 

trước hạn.  

o Trường hợp KH tham gia chương trình khuyến mại rút trước hạn trong thời gian quy 

định của Chương trình hoặc rút gốc từng phần trước hạn, KH phải hoàn trả lại giá trị 

quà tặng đã nhận (nếu có). 

d. Cách thức xác định KH trúng thưởng: 

- Khi KH đủ điều kiện tham gia chương trình khuyến mại sẽ có cơ hội bốc thăm phiếu may 

mắn. Trong phiếu may mắn có ghi rõ nội dung loại quà mà KH sở hữu.  

- Phiếu may mắn trúng thưởng hợp lệ là phiếu do TPBank phát hành, không bị rách rời chắp 

vá, không bị cạo sửa, tẩy xóa. 

- Mỗi hòm phiếu sẽ đầy đủ giải thưởng theo danh sách phân bổ các Phiếu trúng thưởng sau khi 

được KH rút ra khỏi thùng phiếu sẽ bị loại ra, không bỏ lại vào thùng phiếu. 

- Nội dung phiếu bốc thăm 

Nội dung phiếu bốc thăm 

Phiếu có dòng chữ “Bạn đã trúng thưởng Nhiệt kế điện tử” sẽ trúng thưởng 01 Nhiệt kế 

điện tử. 

Phiếu có dòng chữ “Bạn đã trúng thưởng Ẩm nhiệt kế” sẽ trúng thưởng 01 Ẩm nhiệt kế  

Phiếu có dòng chữ “Bạn đã trúng thưởng Cân sức khỏe” sẽ trúng thưởng 01 Cân sức khỏe  

Phiếu có dòng chữ “Bạn đã trúng thưởng Nhiệt kế điện tử + Cân sức khỏe” sẽ trúng thưởng 

01 Nhiệt kế điện tử + 01 Cân sức khỏe  

Phiếu có dòng chữ “Bạn đã trúng thưởng Đèn hồng ngoại” sẽ trúng thưởng 01 Đèn hồng 

ngoại  

Phiếu có dòng chữ  “Bạn đã trúng thưởng Máy đo huyết áp” sẽ trúng thưởng 01 Máy đo 

huyết áp  

Phiếu có dòng chữ “Bạn đã trúng thưởng Máy massage xung điện 8 miếng” sẽ trúng 

thưởng 01 Máy massage xung điện 8 miếng  

Phiếu có dòng chữ “Chúc bạn may mắn lần sau” là phiếu không trúng thưởng và sẽ không 

nhận được quà 
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e. Cách thức trả thưởng: 

- Tại thời điểm KH đủ điều kiện tham gia chương trình khuyến mại sẽ nhận được quà tặng ghi 

rõ trong từng phiếu bốc thăm may mắn mà mình sở hữu tại các điểmgiao dịch của Ngân hàng 

(có thể là phiếu trúng thưởng quà tặng bằng hiện vật hoặc phiếu không trúng thưởng). 

- KH trúng thưởng sẽ nhận thưởng ngay tại nơi KH đã thực hiện xác định trúng thưởng sau khi 

hoàn thiện thủ tục nhận quà. 

f. Quy định chung về giải thưởng: 

- KH nhận quà tặng bằng hiện vật thì không được quy đổi thành tiền mặt. 

- Chương trình Phiếu bốc thăm may mắn có thể kết thúc sớm khi hết quà tặng. 

- KH được nhận ngay quà tặng tương ứng với giá trị ghi trên phiếu bốc thăm may mắn tại thời 

điểm gửi cho đến khi hết quà. 

- KH nhận được tối đa 03 phiếu bốc thăm may mắn trong 01 ngày.  

- Không giới hạn số lần nhận quà trong thời gian triển khai chương trình nếu KH nếu đủ điều 

kiện tham gia chương trình. 

- Số tiền gửi để nhận phiếu bốc thăm quà tặng được tính trên từng sổ tiết kiệm, không cộng 

dồn số tiền gửi trên nhiều sổ tiết kiệm để nhận quà tặng.  

- Trên sổ tiết kiệm của KH tham gia chương trình này sẽ đóng dấu “Không tất toán trước hạn” 

và GDV có trách nhiệm phong tỏa sổ tiết kiệm trên hệ thống. 

- Nếu KH có nhu cầu tất toán trước hạn trong thời gian quy định của chương trình, KH phải 

hoàn trả lại giá trị quà tặng đã nhận trên STK tất toán (nếu có). 

- TPBank nghiêm cấm những trường hợp KH chia tách sổ và có quyền từ chối trao quà tặng 

trong trường hợp phát hiện KH vi phạm bất kỳ quy định nào của chương trình khuyến mại. 

- TPBank cam kết giá trị giải thưởng trên là chính xác trên cơ sở các báo giá và hóa đơn đầu 

vào cho việc mua các giải thưởng của Ngân hàng. 

6.2.    Chương trình ưu đãi đặc biệt đối với Khách hàng mới (KH chưa có CIF tại TPBank) 

a. Điều kiện :  

- KH mới, chưa có CIF tại TPBank tính đến thời điểm bắt đầu triển khai chương trình. 

b. Ưu đãi: 

- KH đáp ứng đủ điều kiện tham gia chương trình khuyến mại bốc thăm may mắn. 

- Ngoài ưu đãi bốc thăm nhận quà như KH hiện tại, TPBank tặng thêm 50.000 VND vào tài 

khoản thanh toán của KH mới đối với trường hợp KH lần đầu tiên gửi tiết kiệm đủ điều kiện 

tham gia chương trình. 

- Không yêu cầu KH nộp số dư tối thiểu khi mở tài khoản thanh toán và được miễn phí duy trì 

dưới số dư tối thiểu. 

 

 

6.3.  Chương trình Khách hàng giới thiệu Khách hàng: 
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a. Định nghĩa: 

- Người giới thiệu (NGT) hợp lệ: Là KH cá nhân đã có CIF hoặc tài khoản thanh toán tại 

TPBank khi giới thiệu thành công một hoặc nhiều KH đăng ký tham gia chương trình. 

- Người được giới thiệu (NĐGT): Là người thân, bạn bè, hoặc người quen biết của NGT và 

được NGT hợp lệ xác nhận bằng văn bản về việc giới thiệu cho TPBank với mục đích mở sổ 

tiết kiệm tham gia chương trình khuyến mại tại TPBank. 

b. Điều kiện: NGT tiến hành giới thiệu NĐGT thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau: 

- NĐGT là KH chưa có CIF tại TPBank tính đến thời điểm bắt đầu triển khai chương trình. 

- Mở sổ tiết kiệm mới với số tiền gửi tối thiểu: 50.000.000 VND/ 2.500 USD, Kỳ hạn: 01 tháng 

trở lên, tham gia các sản phẩm tại Mục 2 ở trên 

- Đối với NĐGT: 

o Phải cung cấp số Tài khoản thanh toán/ Hộ chiếu/ Số chứng minh/ Số CIF của NGT trên 

mẫu giấy người được giới thiệu của TPBank. 

o NĐGT phải chịu mọi trách nhiệm về việc cung cấp thông tin liên quan đến NGT, thông 

tin NGT phải đúng trên hệ thống TPBank. 

- Đối với NGT: 

o Phải cung cấp thông tin: Họ tên; số chứng minh thư/số hộ chiếu; địa chỉ email; số điện 

thoại liên lạc, giới tính NĐGT cho TPBank. 

o NGT phải chịu mọi trách nhiệm về việc cung cấp thông tin đến NĐGT và số chứng minh 

thư/số hộ chiếu của NĐGT không được trùng với KH khác trên hệ thống TPBank. 

o NGT vẫn được tham gia các chương trình khuyến mại. 

c. Ưu đãi: 

Mỗi trường hợp NGT giới thiệu NĐGT thành công mở sổ tiết kiệm đủ điều kiện tham gia 

chương trình, NGT sẽ được tặng quà là tiền mặt vào tài khoản thanh toán và NĐGT cũng được 

tặng quà là tiền mặt theo chi tiết như sau: 

Phân loại Tặng quà 

(VND) 

Điều kiện Ghi chú 

Tài khoản 

của NGT 

50,000/ TK Đáp ứng điều kiện giới 

thiệu NĐGT mở sổ tiết 

kiệm thành công: đủ điều 

kiện và tham gia chương 

trình. 

Trường hợp NGT chưa có 

TKTT  GDV mở TKTT cho 

NGT và không yêu cầu số dư 

tối thiểu, được miễn phí duy 

trì dưới số dư tối thiểu. 

Tài khoản 

của NĐGT 

50,000/ TK Đáp ứng đủ điều kiện tham 

gia chương trình. 

 

 

d. Cách thức giới thiệu KH: 
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Các bước thực hiện giới thiệu KH: 

o Bước 1: Thông qua bộ phận DVKH hoặc phương tiện thông tin NGT biết về chương 

trình giới thiệu KH và các ưu đãi quà tặng cho NGT và NĐGT. Nếu NGT đồng ý tham 

gia chương trình có thể cung cấp cho NĐGT số tài khoản thanh toán/ hộ chiếu/ số chứng 

minh/ Số CIF của mình và thực hiện giới thiệu NĐGT qua các phương thức khác nhau 

như sau: 

 Điền tên, thông tin liên lạc của NĐGT và ký trên giấy giới thiệu KH  

 Gửi tên và thông tin liên lạc của NĐGT tới địa chỉ thư điện tử của nhân viên 

phòng DVKH  từ địa chỉ thư điện tử đã đăng ký với TPBank; 

 Cung cấp tên và thông tin liên lạc của NĐGT qua tin nhắn trực tiếp cho bộ phận 

DVKH bằng số điện thoại di động đã đăng ký với TPBank. 

o Bước 2: Bộ phận DVKH liên lạc với NĐGT qua thông tin của NGT cung cấp để giới 

thiệu về chương trình khuyến mại và các quyền lợi kèm theo dành cho NĐGT. 

o Bước 3: NĐGT sau khi được tư vấn về chương trình, tới TPBank để đăng ký tham gia 

chương trình Khuyến mại. 

 Điền tên, số tài khoản hoặc số chứng minh thư/ số hộ chiếu/ số CIF của NGT và 

ký trên giấy NĐGT . 

 GDV thực hiện mở CIF cho NĐGT. Sau đó thực hiện mở tài khoản thanh toán, 

miễn phí số dư tối thiểu cho NĐGT. 

o Bước 4: GDV thực hiện mở sổ tiết kiệm tham gia chương trình khuyến mại cho NĐGT  

 

e. Thủ tục tặng quà cho NGT: 

- Định kỳ vào ngày làm việc cuối hàng tháng, TPBank sẽ tính toán dữ liệu NĐGT mở tài 

khoản tiết kiệm thành công trên hệ thống để làm căn cứ thực hiện tặng quà cho NGT.   

- TPBank sẽ gửi email thông báo kết quả giới thiệu KH  thành công hàng tháng cho NGT 

trong vòng 10 ngày đầu tiên của tháng kế tiếp và tiến hành tặng quà vào tài khoản thanh toán 

của NGT trong vòng 3 ngày sau ngày gửi email thông báo kết quả giới thiệu. 

f. Thủ tục tặng quà cho NĐGT: 

- Ngay tại thời điểm NĐGT lần đầu tiên gửi tiết kiệm đủ điều kiện tham gia chương trình, 

TPBank sẽ thực hiện tặng quà vào tài khoản thanh toán của NĐGT và NĐGT được tham gia 

bốc thăm quà tặng. 

g. Quy định chung về việc tặng quà cho NGT và NĐGT: 

- TPBank không chịu trách nhiệm cho những quà tặng giao nhận không thành công do sai sót 

về thông tin liên lạc cung cấp với NGT hay do những nguyên nhân khác nằm ngoài sự quản 

lý của TPBank. 

- Nếu có hơn một NGT cùng một NĐGT, chỉ NGT nào có tên trong đơn mở tài khoản của 

NĐGT đã nộp và được ghi nhận vào hệ thống của TPBank mới được xem là hợp lệ để nhận 

quà tặng của Chương trình. 
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- TPBank có toàn quyền từ chối tặng quà cho bất kỳ NGT và NĐGT nào mà TPBank cho là 

cung cấp thông tin không hợp lệ, không rõ ràng, không đầy đủ hoặc vi phạm bất kỳ quy định 

nào của Chương trình. 

- TPBank có thể liên lạc với NGT và NĐGT qua số điện thoại/thư điện tử đã đăng ký với 

TPBank để xác minh một số thông tin và yêu cầu bổ sung giấy tờ nếu thiếu.  

- NGT cam kết và xác nhận đã được sự chấp thuận của NĐGT để chia sẻ thông tin liên lạc với 

TPBank đồng thời chịu hoàn toàn trách nhiệm giải quyết trong các trường hợp phát sinh các 

khiếu nại từ NĐGT. 

- TPBank được miễn trừ tất cả các trách nhiệm liên quan đến các khiếu nại, tranh chấp phát 

sinh giữa NGT và NĐGT về việc lộ thông tin và/hoặc cung cấp các thông tin khi không 

được phép của NĐGT cho TPBank để tiếp cận bán các sản phẩm dịch vụ của TPBank. Nếu 

phát sinh tranh chấp xảy ra, NGT phải chịu mọi trách nhiệm và bằng chi phí của mình sẽ giải 

quyết và bồi thường toàn bộ các thiệt hại phát sinh cho NĐGT; NGT và NĐGT đồng ý cho 

TPBank sử dụng tên và hình ảnh trong bất kỳ một hoạt động quảng cáo, khuyến mại nào 

trong và sau chương trình này. 

- TPBank có quyền thông báo cho NĐGT về các thông tin của Chương trình. 

- TPBank được quyền xem xét, chỉnh sửa hoặc hủy tất cả hoặc một phần thể lệ, các ưu đãi và 

điều kiện, điều khoản trên theo từng thời điểm mà không cần báo trước cho KH. KH có thể 

liên hệ với ngân hàng theo số 1900 58 58 85/1800 58 58 85/ (84 4) 37 638 638 hoặc vào 

website chính thức của Ngân hàng www.tpb.vn  để cập nhật thông tin mới nhất từ Chương 

trình. 

7. Quy định về đầu mối giải đáp thắc mắc của khách hàng liên quan đến chương trình khuyến 

 mại: 

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 (TPBank) 

Địa chỉ: Tòa nhà TPBank, 57 Lý Thường Kiệt, P. Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Điện thoại: 04.37688998 

8. Trách nhiệm thông báo: 

TPBank có trách nhiệm thông báo đầy đủ chi tiết nội dung của Thể lệ chương trình khuyến mại 

9. Các quy định khác: 

TPBank hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc quản lý khâu in ấn, lưu trữ, đảm bảo chính xác các bằng 

chứng xác định trúng thưởng và đưa bằng chứng xác định trúng thưởng vào  lưu thông trong chương trình 

khuyến mại.  

- Nếu được khách hàng trúng thưởng đồng ý, TPBank sẽ sử dụng tên và hình ảnh của khách hàng 

trúng thưởng cho mục đích quảng cáo thương mại. 

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, TPBank có 

trách nhiệm trực tiếp giải quyết, nếu không thỏa thuận được tranh chấp sẽ được xử lý theo quy 

định của pháp luật./. 

http://www.tpb.vn/

