THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
“QUẸT THẺ HOÀN TIỀN, GỬI TIỀN ONLINE
TẶNG THÊM LÃI SUẤT”

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
1. Tên chương trình khuyến mại: “Quẹt thẻ hoàn tiền, gửi tiền Online tặng thêm lãi suất”
2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc
3. Hình thức khuyến mãi: Tặng lãi suất 0.5%/năm cho các khoản tiền gửi trực tuyến thỏa mãn điều
kiện chương trình
4. Thời gian khuyến mãi: Từ ngày 15/03/2019 đến hết ngày 30/06/2019
5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Sản phẩm tiết kiệm Thường trực tuyến, sản phẩm Phát Lộc trực
tuyến bằng đồng Việt Nam (VND) với kỳ hạn gửi 6 tháng
6. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: cộng thêm lãi suất 0.5%/năm cho khoản tiền gửi trực
tuyến thỏa mãn điều kiện chương trình
7. Khách hàng của chương trình khuyến mại: Các khách hàng cá nhân thực hiện và được ghi
nhận thành công giao dịch thanh toán qua thẻ ghi nợ do Techcombank phát hành và gửi tiết kiệm sản
phẩm Tiết kiệm Thường hoặc Tiết kiệm Phát Lộc bằng đồng Việt Nam (VND) qua kênh giao dịch
trực tuyến (Internet Banking, Mobile Banking, ATM) trong cùng một tháng.
8. Cơ cấu giải thưởng: khách hàng thỏa mãn điều kiện chương trình sẽ được cộng thêm lãi suất
0.5%/năm cho khoản gửi tiền tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng thỏa mãn điều kiện chương trình trong thời
gian khuyến mại.
9. Tổng giá trị giải thưởng: 8,810,000,000 đồng (bằng chữ: tám tỷ tám trăm mười triệu đồng).
10. Nội dung và thể lệ chi tiết chương trình khuyến mại: Trong thời gian khuyến mại, khách hàng
sử dụng sản phẩm/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:
10.1. Trong thời gian khuyến mại, khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm sản phẩm tiết kiệm Thường hoặc
tiết kiệm Phát Lộc qua kênh giao dịch trực tuyến với kỳ hạn 6 tháng, và thực hiện thành công
bất kỳ giao dịch thanh toán qua thẻ ghi nợ được phát hành bởi Techcombank, thì các khoản tiền
gửi này sẽ được cộng thêm lãi suất 0.5%/năm cho toàn bộ kỳ hạn gửi tiền trên mức lãi suất niêm
yết tại thời điểm khách hàng mở tiết kiệm thành công;
10.2. Việc gửi tiền và thanh toán qua thẻ ghi nợ theo quy định tại khoản 10.1, điều 10 Thể lệ này bắt
buộc thực hiện và ghi nhận thành công trên hệ thống của Techcombank trong cùng một tháng
(không xét giao dịch nào xảy ra trước hay sau);
10.3. Giao dịch thanh toán qua thẻ ghi nợ đủ điều kiện để xét khuyến mại theo Thể lệ này: là giao
dịch sử dụng thẻ ghi nợ do Techcombank phát hành để thanh toán hàng hóa, dịch vụ qua các
thiết bị chấp nhận thẻ, qua các phương thức điện tử (Internet, Mail/Phone Order…) được ghi
nhận là thành công trên hệ thống thẻ của Techcombank và/hoặc của Tổ chức thẻ;
10.4. Việc điều chỉnh cộng thêm lãi suất cho các khoản gửi tiết kiệm trực tuyến theo quy định tại
khoản 10.1, điều 10 Thể lệ này sẽ được thực hiện vào tháng liền kề tiếp theo và sẽ được thông
báo đến số điện thoại khách hàng đăng ký với Techcombank qua tin nhắn SMS.
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11. Quy định 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: 04.39446368
12. Trách nhiệm thông báo:
Techcombank được quyền thay đổi, sửa đổi, điều chỉnh thay đổi thể lệ này và các quy định có
liên quan. Khi có các sự kiện này, Techcombank sẽ thông báo cho khách hàng qua một trong các
phương tiện: công bố cập nhật trên website chính thức của Techcombank, email, điện thoại cố
định, sms/OTP qua điện thoại di động của khách hàng hoặc thông báo bằng hình thức khác mà
Techcombank thấy phù hợp.
13. Các quy định khác:
13.1. Khách hàng được hưởng ưu đãi theo chương trình đồng nghĩa với việc đã đọc, hiểu rõ, đồng ý
và chấp thuận các quy định về tiền gửi tiết kiệm liên quan tại Techcombank (bao gồm nhưng
không giới hạn: quy định về tiền gửi tiết kiệm chung của Techcombank, các Sản phẩm tiết kiệm
Thường trực tuyến, Sản phẩm tiết kiệm Phát Lộc trực tuyến…), các quy định nội bộ của
Techcombank và Điều kiện điều khoản liên quan tới Thẻ ngân hàng, tài khoản thanh toán của
Techcombank; và các quy định khác của Techcombank liên quan tới chương trình khuyến mại
trong từng thời kỳ.
13.2. Khách hàng được hưởng ưu đãi phải nộp thuế thu nhập không thường xuyên (nếu có) theo quy
định của pháp luật hiện hành. Techcombank sẽ khấu trừ khoản thuế thu nhập không thường
xuyên (nếu có) theo quy định của pháp luật trên giá trị khoản ưu đãi mà khách hàng được nhận
và thay mặt khách hàng nộp theo quy định.
13.3. Techcombank có toàn quyền không thực hiện cộng lãi suất cho khoản tiền gửi tiết kiệm trực
tuyến cho khách hàng nếu phát hiện các giao dịch đáng ngờ hoặc vi phạm bất kỳ Điều khoản
và Điều kiện nào của chương trình. Quyết định của Techcombank là quyết định cuối cùng và
khách hàng mặc định đồng ý không khiếu nại, khiếu kiện.
13.4. Techcombank được miễn trách nhiệm đối với các trường hợp bất khả kháng trong thời gian
triển khai chương trình như cháy nổ, lũ lụt, động đất...làm cho các giao dịch của chủ thẻ, chủ
tài khoản tiết kiệm trực tuyến bị sai lệch, không thực hiện hoặc không truyền về hệ thống ngân
hàng.
13.5. Những dữ liệu và tất cả các thông tin của Techcombank liên quan đến Chương trình khuyến
mại này bao gồm và ràng buộc tất cả khách hàng tham gia chương trình. Techcombank được
quyền không chịu trách nhiệm (với bất kỳ lý do nào và bất kỳ khi nào) về việc ngưng cộng lãi
suất khuyến mại, chỉnh sửa lỗi phát sinh trong quá trình cộng lãi suất khuyến mại, hoặc thay
đổi cách tính toán giá trị của khoản lãi suất được khuyến mại;
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13.6. Techcombank được toàn quyền sử dụng tên và hình ảnh của khách hàng tham gia và nhận ưu
đãi từ chương trình cho mục đích quảng cáo thương mại.
13.7. 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 phát sinh trong quá trình tham gia chương trình này
ngoại trừ những trách nhiệm được luật pháp quy định.
13.8. Trong trường hợp khách hàng có thắc mắc, khiếu nại về vấn đề liên quan tới chương trình
khuyến mại này, khách hàng cần liên hệ với Techcombank trong vòng 30 ngày làm việc kể từ
ngày nhận được SMS thông báo điều chỉnh lãi suất tiết kiệm online Sau thời hạn nêu trên mà
khách hàng không thông báo cho Techcombank, khách hàng chịu mọi trách nhiệm và các hậu
quả có thể xảy ra;
13.9. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình 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.
Được ban hành bởi Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam
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