THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH
“TÀI LỘC XUÂN SANG, ĐONG ĐẦY HẠNH PHÚC”
1. Tên chương trình khuyến mại: “Tài Lộc Xuân Sang, Đong Đầy Hạnh Phúc”
2. Thời gian triển khai: 15/01/2017 – 15/03/2018
3. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Sản phẩm tiết kiệm bằng đồng Việt Nam (VND), do Techcombank
ban hành gồm sản phẩm tiết kiệm Thường (trả lãi cuối kỳ + định kỳ)/ Phát Lộc / An Lộc / Superkid / Tài
Tâm.
4. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Mã số dự thưởng hàng tháng và cuối kỳ, dụng cụ nghiền thực
phẩm Lock&Lock, ấm đun siêu tốc Lock&Lock, nồi lẩu điện Lock&Lock, nồi chiên không dầu Lock&Lock
5. Phạm vi khuyến mại: Toàn quốc
6. Đối tượng hưởng khuyến mại: Các khách hàng gửi tiết kiệm Thường (trả lãi cuối kỳ + định kỳ)/ Phát
Lộc / An Lộc / Superkid / Tài Tâm tại quầy
7. Tổng giá trị giải thưởng: 8,468,375,000 đồng (bằng chữ: Tám tỷ, bốn trăm sáu mươi tám triệu ba trăm
bảy mươi lăm nghìn đồng).
8. Cơ cấu giải thưởng chương trình khuyến mại:
8.1. Qùa tặng nhận ngay: 15/01/2018 - 15/03/2018
Gía trị quà
Cơ cấu giải
Quà tặng
tặng tương Số lượng
Tổng chi phí
thưởng
đương
Nhận mã số dự thưởng (MSDT) được
Quà tặng loại 1 tham gia quay thưởng cuối tháng và cuối
0
0
kỳ
Quà tặng loại 2 Dụng cụ nghiền thực phẩm Lock&lock
113,636
6,285
714,204,545
Quà tặng loại 3

Ấm đun Lock&lock

227,273

9,403

2,137,045,455

Quà tặng loại 4

Nồi lẩu điện Lock&lock

681,818

1,966

1,340,454,545

Quà tặng loại 5

Máy nướng không dầu Lock&lock

1,136,364

2,718

3,088,636,364

Tổng giá trị giải thưởng (chưa bao gồm VAT)

7,280,340,909

Tổng giá trị giải thưởng (bao gồm VAT)

8,008,375,000

8.2. Qùa tặng quay số trúng thưởng hàng tháng và cuối chương trình:
Loại quà tặng
Quà tặng quay Sổ tiết kiệm Thường trị giá 10,000,000
số hàng tháng VNĐ/ sổ với kỳ hạn 1 tháng
Quà tặng quay
Sổ tiết kiệm trị giá 300,000,000 VNĐ/ sổ
số cuối chương
với kỳ hạn 1 tháng
trình
Tổng chi phí quà tặng quay thưởng

Số lượng

Mệnh giá
(VND)

Chi phí
(VND)

16

10,000,000

160,000,000

1

300,000,000

300,000,000
460,000,000

Tổng giá trị giải thưởng của chương trình khuyến mại: 8,468,375,000 đồng (bằng chữ: Tám tỷ, bốn trăm sáu
mươi tám triệu ba trăm bảy mươi lăm nghìn đồng).
- Techcombank cam kết giá trị giải thưởng là chính xác dựa trên các hoá đơn đầu vào cho việc sản xuất các
giải thưởng của Techcombank.
- Giải thưởng bằng hiện vật không được quy đổi thành tiền mặt.
- Giải thưởng sẽ được bảo hành theo chế độ bảo hành của nhà cung cấp giải thưởng.
- Khách hàng trúng thưởng phải tự thanh toán các khoản chi phí cá nhân
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9. Nội dung và thể lệ chi tiết chương trình khuyến mại:
- Trong thời gian khuyến mại, khách hàng sử dụng dịch vụ đang có khuyến mại theo quy định tại Ngân hàng
Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) sẽ được tham dự chương trình khuyến mại, cụ
thể như sau:
9.1 Cách thức tham dự chương trình khuyến mại:
Điều kiện áp dụng:
Sản phẩm áp dụng: Thường (trả lãi cuối kỳ + định kỳ)/ Phát Lộc / An Lộc /Superkid / Tài Tâm
Áp dụng với tiền gửi tại quầy không áp dụng với các sản phẩm tiết kiệm online. Các sổ tiết kiệm khi
tham gia chương trình nếu tất toán trước hạn sẽ không được tham gia quay thưởng tháng/ cuối chương
trình và phải hoàn trả quà tặng bằng tiền mặt theo giá trị tương đương được công bố tại thể lệ chương
trình.
- Loại tiền gửi: VND
- Số tiền tối thiểu: tuân theo quy định từng sản phẩm đồng thời thỏa mãn:
+ Tiết kiệm Thường, Phát Lộc: Tối thiểu 10,000,000 VND/ sổ
+ Tiết kiệm Tài Tâm, Super Kid : Tối thiểu 1,000,000 VND/ lần gửi
+ Tiền gửi An Lộc: Tối thiểu 25,000,000 VND/ sổ
- Kỳ hạn gửi tối thiểu: 01 tháng
Hình thức khuyến mại: 15/01/2018 – 15/03/2018
-

Khách hàng gửi tiền thỏa mãn các điều kiện tại mục 9.1 sẽ được: nhận mã số dự thưởng (MSDT) tham gia
quay số hàng tháng và cuối chương trình và quà tặng ngay với 05 mức tiền gửi thuần như sau
Tiền gửi thuần (VND)
Quà tặng tương ứng
(Mức tiền gửi đã nhân kỳ hạn)
Mã số dự thưởng quay thưởng tháng và quay thưởng cuối chương
200 triệu < 500 triệu
trình (*)
Từ 500 triệu - < 1 tỷ
Dụng cụ nghiền thực phẩm Lock&Lock
Mã số dự thưởng
Từ 1 tỷ - < 3 tỷ
Ấm đun siêu tốc Lock&Lock
cuối chương trình
Từ 3 tỷ - < 5 tỷ
Nồi lẩu điện Lock&Lock
(*)
>= 5 tỷ
Nồi chiên không dầu Lock&Lock
 Mã số dự thưởng có định dạng bắt đầu bằng SA và tiếp theo sau là 8 (tám) chữ số: SAXXXXXXXX
 Số lượng mã số dự thưởng dự kiến sẽ phát hành từ SA00000001 – SA999999999
 Phiếu xác nhận mã số dự thưởng (series) sẽ được ngân hàng giao ngay khi khách hàng đến các chi
nhánh Techcombank gửi tiền và tham gia chương trình
 Phiếu xác nhận mã số dự thưởng (series) được xem là hợp lệ khi có đầy đủ chữ ký và con dấu của cấp
có thẩm quyền ký đại diện Ngân hàng trên sổ/thẻ/hợp đồng tiết kiệm tiền gửi Khách hàng cá nhân tại
chi nhánh/ phòng giao dịch Techcombank
(*) Trong đó, công thức tính Mã số dự thưởng được quy định như sau:
Sản phẩm
Công thức tính
Tiết kiệm Thường/Phát Lộc/An Lộc

Số lượng MSDT/ sổ = (Số tiền gửi x kỳ hạn gửi)/ 10,000,000đ

Số lượng MSDT/ sổ = Số tiền gửi lần đầu tiên (nộp tại ngày
mở)/ 1,000,000đ
 Kết quả phép chia lấy phần nguyên làm tròn xuống
 Mã số dự thưởng hợp lệ của khách hàng từ mức tiền gửi 200 triệu - < 500 triệu sẽ được tham gia quay
thưởng vào cuối tháng
 Mã số dự thưởng hợp lệ của tất cả mức tiền gửi sẽ được tham gia quay thưởng cuối chương trình
9.2. Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng:
 Sổ tiết kiệm hợp lệ: sổ tiết kiệm thỏa điều kiện và tham gia chương trình khuyến mãi được ghi nhận
trên hệ thống Techcombank từ ngày 15/01/2018 – đến hết 15/03/2018.
Tiết kiệm Superkid/Tài Tâm
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Mã số dự thưởng được tham gia quay thưởng hàng tháng và cuối chương trình được xác định như sau
o

Mã số dự thưởng tháng sẽ được quay thưởng cuối mỗi tháng theo thời gian dự kiến tại mục 9.3

o

Mã số dự thưởng tháng sẽ vẫn được tham gia quay thưởng cuối chương trình

o

Mã số dự thưởng cuối chương trình sẽ chỉ được tham gia quay thưởng cuối chương trình và theo thời
gian dự kiến tại mục 9.3

o

Các mã dự thưởng được phát sinh từ các sổ tiết kiệm đủ điều kiện tham gia chương trình.

o

Các mã dự thưởng từ các sổ tiết kiệm tất toán trước hạn sẽ được loại trừ khỏi danh sách quay thưởng
tháng và cuối chương trình.

o

Các mã dự thưởng đã trúng giải thưởng ở tháng trước sẽ không được tham gia quay thưởng ở các
tháng sau, nhưng không loại trừ khỏi danh sách quay thưởng cuối chương trình.

o

Thời gian lọc dữ liệu quay thưởng tháng được tính từ 8:00am ngày 15/01/2018 đến 11:59pm ngày
15/02/2018 đối với giải Tháng đợt 1 và 8:00am ngày 16/02/2018 đến 11:59pm ngày 15/03/2018 đối
giải thưởng tháng đợt 2 theo dương lịch và thời gian ghi nhận trên hệ thống Techcombank. Các mã
số dự thưởng từ sổ tiết kiệm tất toán trước ngày giờ chốt dữ liệu quay thưởng là những mã số dự
thưởng không hợp lệ

o

Thời gian chốt dữ liệu quay thưởng cuối chương trình được tính từ 8:00am ngày 15/01/2018 đến
11:59pm ngày 15/03/2018 theo thời gian ghi nhận trên hệ thống Techcombank. Các mã số dự
thưởng từ sổ tiết kiệm tất toán trước ngày 11:59pm ngày 15/03/2018 là những mã số dự thưởng
không hợp lệ



Techcombank sẽ in mã số giao dịch ra số phiếu ghi nhận để khách hàng lưu và tra cứu số mã dự thưởng
của mình trên website Techcombank và các điểm giao dịch của Techcombank trên toàn quốc hoặc qua
tổng đài chăm sóc khách hàng miễn phí 24/7 của Techcombank: 1800 588 822.
9.3. Thời gian, địa điểm, cách thức xác định trúng thưởng:


Ngân hàng sẽ thực hiện quay số bằng phần mềm ngẫu nhiên để xác định danh sách khách hàng trúng
các giải trong chương trình.
 Buổi quay thưởng xác định trúng thưởng tháng và cuối chương trình dự kiến sẽ được thực hiện theo lịch
như sau:
Thời gian
Đợt quay
dự kiến
Mã số dự thưởng hợp lệ
Giải thưởng
Địa điểm
thưởng
quay
thưởng
Quay
thưởng
tháng

Mã dự thưởng tháng hợp lệ
phát sinh từ
(15/01/2018 – 15/02/2018)

Quay
thưởng
tháng

Mã dự thưởng tháng hợp lệ
phát sinh từ
(16/02/2018 – 15/03/2018)

Quay
thưởng
cuối
chương
trình

Mã dự thưởng cuối chương
trình hợp lệ phát sinh từ
(15/01/2018 – 15/03/2018)

26/02/2018

8 sổ tiết kiệm Thường trị
giá 10,000,000 VNĐ/ sổ
với kỳ hạn 01 tháng
8 sổ tiết kiệm Thường trị
giá 10,000,000 VNĐ/ sổ
với kỳ hạn 01 tháng

19/03/2018

Techcombank
Hội sở miền
Nam

1 sổ tiết kiệm Thường trị
giá 300,000,000 VNĐ/ sổ
với kỳ hạn 01 tháng
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Cơ cấu giải thưởng:
Giải thưởng

Nội dung giải thưởng

16 giải thưởng tháng

Sổ tiết kiệm trị giá 10,000,000 VNĐ/ sổ với kỳ hạn 1 tháng

1 giải cuối chương trình

Sổ tiết kiệm trị giá 300,000,000 VNĐ/ sổ với kỳ hạn 1 tháng

Lễ quay số dự kiến tổ chức tại Hội sở Techcombank miền Nam: số 9 - 11 Tôn Đức Thắng, quận 1, TP
Hồ Chí Minh, dưới sự chứng kiến của đại diện khách hàng tham dự chương trình và đại diện
Techcombank.
Kết quả của buổi quay số xác định trúng thưởng sẽ được lập thành văn bản và có chữ ký xác nhận của
các bên chứng kiến.
Sau khi xác định được khách hàng trúng thưởng, Techcombank sẽ trực tiếp liên lạc với các khách hàng
trúng thưởng bằng email hoặc thông báo qua điện thoại về loại giải thưởng, thời gian, địa điểm, thủ tục
nhận thưởng.
Khi nhận thưởng khách hàng phải xuất trình đầy đủ các giấy tờ theo yêu cầu của Techcombank để xác
định khách hàng trúng thưởng bao gồm hộ chiếu/ chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước công dân còn thời
hạn hiệu lực, và giấy xác nhận mã số dự thưởng hợp lệ (theo quy định tại điểm 9.1) bao gồm dãy số
trúng thưởng

10. Quy định về đầu mối giải đáp thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại:
Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại, khách hàng liên hệ theo địa chỉ sau để được hướng
dẫn, giải đáp:
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam
191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.39446368
11. Trách nhiệm thông báo:
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam có trách nhiệm thông báo đầy đủ chi tiết nội dung
của thể lệ chương trình khuyến mại, danh sách khách hàng trúng thưởng trên ít nhất một phương tiện thông
tin đại chúng và tại Hội sở, các chi nhánh, phòng giao dịch của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương
Việt Nam trên toàn quốc.
12. Các quy định khác:
- Bất kỳ tranh chấp nào về chất lượng sản phẩm/dịch vụ, Techcombank sẽ có nghĩa vụ làm việc với đối tác
và hỗ trợ khách hàng cùng giải quyết.
-

Chương trình khuyến mại không được kết hợp với những chương trình khuyến mại khác.

-

Khách hàng trúng thưởng phải tự túc chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác phát sinh có liên quan đến
việc nhận thưởng của mình.

-

Khách hàng trúng thưởng phải nộp thuế thu nhập không thường xuyên (nếu có) theo quy định của pháp
luật hiện hành. Nếu được sự chấp thuận của khách hàng trúng thưởng Techcombank sẽ khấu trừ khoản
thuế thu nhập không thường xuyên (nếu có) theo quy định của pháp luật trên trị giá giải thưởng mà
khách hàng đã trúng và thay mặt khách hàng nộp theo quy định.

-

Techcombank có quyền từ chối trao thưởng khi khách hàng cung cấp mã dự thưởng trúng thưởng không
còn nguyên vẹn, bị rách, xé, nát, có dấu hiệu làm giả.

-

Techcombank có toàn quyền từ chối trao thưởng cho bất kỳ Khách hàng nào mà Ngân hàng cho là cung
cấp thông tin không hợp lệ, không rõ ràng, không đầy đủ như đã quy định tại điểm 9.3 hoặc vi phạm bất
kỳ Điều khoản và Điều kiện nào của Chương trình. Quyết định của ngân hàng là quyết định cuối cùng và
khách hàng mặc định đồng ý không khiếu nại, khiếu kiện.
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-

Techcombank được toàn quyền sử dụng tên và hình ảnh của khách hàng trúng giải cho mục đích quảng
cáo thương mại.

-

Techcombank, những công ty liên kết của Techcombank, giám đốc, nhân viên và người đại diện tương
ứng của Techcombank và những công ty liên kết này sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát,
thiệt hại nào (không chỉ bao gồm những tổn thất hoặc những tổn thất có nguyên nhân khác) hoặc bất kỳ
tai nạn cá nhân nào xảy ra từ việc tham gia vào chương trình hoặc do việc tiếp nhận hoặc sử dụng quà
tặng ngoại trừ những trách nhiệm được luật pháp quy định.

-

Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, Techcombank có trách
nhiệm trực tiếp giải quyết, nếu không thỏa thuận được tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp
luật hiện hành.

-

Techcombank có quyền thay đổi nội dung Chương Trình hoặc thay đổi quà tặng bằng một quà tặng khác
cùng giá trị trong phạm vi pháp luật hiện hành cho phép và sau khi được cơ quan có thẩm quyền xác
nhận

-

Chương trình khuyến mại có thể kết thúc vào ngày đã thông báo hoặc đến khi hết quà tùy điều kiện nào
đến trước sau khi được cơ quan có thẩm quyền xác nhận

-

Tất cả các Điều khoản và Điều kiện về tài khoản và sản phẩm có liên quan đến Techcombank (có thể
được sửa đổi, bổ sung và/hoặc thay thế theo từng thời điểm) sẽ được áp dụng.

-

Khách hàng khi tham gia chương trình khuyến mại đồng nghĩa với việc chấp thuận các điều khoản, điều
kiện, quy định chung của Techcombank ban hành cho chương trình khuyến mại.

-

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc quản
lý khâu in ấn, tính chính xác của bằng chứng xác định trúng thưởng. Trường hợp bằng chứng xác định
trúng thưởng do Ngân hàng phát hành có sai sót gây hiểu lầm cho khách hàng trong việc trúng giải thì
Ngân hàng có trách nhiệm trao những giải thưởng ấy cho khách hàng. Việc tổ chức chương trình khuyến
mại phải đảm bảo tính công bằng, minh bạch và khách quan

-

Đối với những giải thưởng có người trúng thưởng nhưng với bất kỳ lý do gì người trúng thưởng không
đến nhận trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng thưởng bằng email hoặc bất kỳ hình
thức nào khác,sẽ được xem là trường hợp giải thưởng không có người trúng thưởng và ngân hàng sẽ
thực hiện theo quy định tại khoản 4 điều 96 Luật thương mại

-

Đối với những giải thưởng không có người trúng thưởng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương
Việt Nam phải có trách nhiệm trích nộp 50% giá trị đã công bố của giải thưởng đó vào ngân sách nhà
nước theo quy định tại khoản 4 điều 96 Luật Thương mại.
Được ban hành bởi Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam
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