THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
“NHÂN ĐÔI TOP-UP VỚI E-BANKING TECHCOMBANK”
1. Tên chương trình khuyến mại: Nhân đôi Top-up với E-Banking Techcombank
2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: trên phạm vi toàn quốc.
3. Hình thức khuyến mại: Tặng tiền vào điện thoại cho khách hàng thỏa mãn điều kiện
chương trình
4. Thời gian triển khai: Từ ngày 20/10/2018 đến hết ngày 31/12/2018 hoặc cho đến khi hết
tổng giá trị giải thưởng, tùy thời điểm nào đến trước.
5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Dịch vụ ngân hàng trực tuyến của Techcombank (EBanking Techcombank), bao gồm dịch vụ Fast i-bank và dịch vụ Fast Mobile.
6. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: tiền mặt vào số điện thoại của khách hàng đã
đăng ký với Techcombank.
7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (Đối tượng hưởng khuyến mại): Khách hàng
mở mới dịch vụ ngân hàng trực tuyến của Techcombank trong thời gian diễn ra chương
trình, hoặc Khách hàng E-Banking Techcombank không login vào hệ thống trong 03 tháng
gần nhất tại thời điểm ngày 01/10/2018.
8. Cơ cấu giải thưởng: chi tiết theo Mục 10 – Nội dung chương trình khuyến mại
9. Tổng giá trị giải thưởng: 800,000,000 VND (Bằng chữ: tám trăm triệu đồng chẵn)
10. Nội dung của chương trình khuyến mại:
 100 khách hàng đầu tiên mỗi ngày sử dụng tính năng Top-up (nạp tiền điện thoại) trên
dịch vụ E-banking Techcombank sẽ được tặng thêm 100% giá trị tiền nạp vào số điện thoại
đã đăng ký với Techcombank (tối đa không quá 200.000 vnđ/ giải).
 Số lượng giải thưởng không vượt quá tổng giá trị giải thưởng của chương trình tại Mục
9.
 01 khách hàng chỉ được tặng thưởng 01 lần duy nhất trong thời gian diễn ra chương
trình.
 Hàng tuần Techcombank sẽ công bố danh sách khách hàng trúng thưởng lên website
www.techcombank.com.vn và trao thưởng trực tiếp cho khách hàng bằng cách nạp tiền vào
số điện thoại của khách hàng trúng thưởng (số điện thoại của khách hàng đã đăng ký với
Techcombank).

