THỂ LỆ CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH
“QUẸT THẺ THẢ GA – HOÀN ĐIỂM THẬT ĐÃ”
Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính
phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, Techcombank thông báo
chương trình khuyến mại như sau:
1.

Tên chương trình khuyến mại: Quẹt thẻ thả ga – Hoàn điểm thật đã

2.

Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Cần Thơ.

3.

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền có kèm theo việc
mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

4.

Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/10/2020 đến 31/10/2020

5.

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Thẻ Tín dụng Quốc tế Visa phát hành bởi Techcombank.

6.

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Tặng tiền quy đổi thành điểm VinID vào tài khoản
VinID của Khách hàng với mức quy đổi 1 điểm VinID = 1.000 VNĐ hoặc theo chính sách
quy đổi điểm của 1ID từng thời kì.

7.

Khách hàng của Chương trình khuyến mại (đối tượng được tham gia chương trình
khuyến mại): Khách hàng là chủ thẻ tín dụng Quốc tế Techcombank Visa hoặc thẻ tín dụng
Quốc tế Vietnam Airlines Techcombank Visa do Techcombank phát hành, đồng thời sở hữu
tài khoản VinID trên ứng dụng VinID, đáp ứng các điều kiện sau:
(i) Không phát sinh giao dịch trong 90 ngày gần nhất trước ngày triển khai chương trình; hoặc
(ii) Chỉ phát sinh từ 1 đến 3 giao dịch trong 90 ngày gần nhất trước ngày triển khai chương
trình.

8.

Cơ cấu giải thưởng (nội dung giải thưởng, giá trị giải thưởng, số lượng giải thưởng):

Hạng mục
Tặng 50 điểm VinID (tương đương 50.000 VNĐ)
khi khách hàng thực hiện giao dịch đầu tiên trong
thời gian khuyến mại (chỉ áp dụng với những khách
hàng chưa phát sinh giao dịch nào trong vòng 90
ngày gần nhất trước ngày triển khai chương trình);
Tặng thêm 30 điểm VinID (tương đương 30.000
VNĐ) cho khách hàng thực hiện giao dịch thứ 3
trong thời gian khuyến mại;
Tặng thêm 50 điểm VinID (tương đương 50.000
VNĐ) cho khách hàng thực hiện giao dịch thứ 5
trong thời gian khuyến mại.

Số lượng
(suất)

Tổng (VND)

6.900
(lượt khách
hàng đạt điều
kiện sớm nhất
hoặc cho tới
khi hết ngân
sách chương
trình)

225.260.000
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9.

Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại (dự tính): căn cứ trên giá trị thực tế
nhưng tối đa không vượt quá 225.260.000 VNĐ (Hai trăm hai mươi lăm triệu, hai trăm sáu
mươi nghìn đồng chẵn).

10.

Nội dung và Thể lệ chi tiết của Chương trình khuyến mại:

10.1. Nội dung chương trình:
(i)

Tặng tiền quy đổi thành điểm VinID vào tài khoản VinID của Khách hàng cho các
Khách hàng phát sinh giao dịch thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc tế Techcombank
thành công và được ghi nhận trên hệ thống.

(ii)

Mỗi khách hàng có thể nhận được tối đa 130 điểm (tương đương 130.000VNĐ) trong
suốt thời gian diễn ra chương trình, cụ thể:


Tặng điểm 50 điểm VinID (tương đương 50.000 VNĐ) khi khách hàng thực hiện
giao dịch đầu tiên trong thời gian khuyến mại (chỉ áp dụng với những khách hàng
chưa phát sinh giao dịch nào trong vòng 90 ngày gần nhất trước ngày triển khai
chương trình);



Tặng thêm 30 điểm VinID (tương đương 30.000 VNĐ) cho khách hàng thực hiện
giao dịch thứ 3 trong thời gian khuyến mại;



Tặng thêm 50 điểm VinID (tương đương 50.000 VNĐ) cho khách hàng thực hiện
giao dịch thứ 5 trong thời gian khuyến mại.

(iii) Thời gian chương trình khuyến mại được xác định như sau: Từ 0h00 ngày 01/10/2020
đến hết 23h59’ ngày 31/10/2020.
10.2. Thể lệ chương trình:
(i)

Giao dịch được tính là giao dịch hợp lệ có giá trị từ 300.000đ trở lên. Giao dịch hợp lệ
là các giao dịch thanh toán bằng thẻ tín dụng Quốc tế Techcombank Visa hoặc thẻ tín
dụng Quốc tế Vietnam Airlines Techcombank Visa tại POS hoặc thanh toán trực tuyến.

(ii)

Chương trình áp dụng cho cả chủ thẻ chính và chủ thẻ phụ.

(iii) Thẻ của khách hàng được ghi nhận giao dịch hoàn điểm đầu tiên sẽ là thẻ được ghi
nhận ưu đãi hoàn điểm cho hai giao dịch tiếp theo (nếu có) theo quy định của chương
trình.
(iv) Tổng số khách hàng trúng thưởng của chương trình sẽ được hiệu chỉnh cho phù hợp
theo ngân sách và không vượt quá ngân sách 225.260.000 VNĐ của chương trình.
Techcombank có quyền kết thúc chương trình trước hạn khi ngân sách hết, và sẽ thông
báo trên website chính thức của Techcombank và trên website của đối tác truyền thông
VinID trước 3 ngày khi kết thúc chương trình
(v)

Thẻ của Khách hàng không khóa/hủy tại thời điểm xét thưởng của chương trình (không
bao gồm trường hợp thẻ hủy do thẻ hết hạn)

(vi) Tùy theo tình hình thực tế triển khai, Techcombank có thể thay đổi/cập nhật danh sách
đối tác để thực hiện chương trình ưu đãi. Việc thay đổi, cập nhật danh sách đối tác sẽ
được Techcombank thực hiện trên website chính thức của Techcombank.
(vii) Trường hợp các Khách hàng cùng đáp ứng điều kiện chương trình nhưng tổng số điểm
Vin ID vượt quá ngân sách, xét tiếp các điều kiện theo thứ tự sau:
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Có tổng số giao dịch hợp lệ theo điều kiện CT cao hơn



Có tổng chi tiêu cao hơn.



Có thời gian phát sinh giao dịch đầu tiên kể từ thời điểm chương trình triển khai sớm
hơn.

(viii) Giao dịch được tính là giao dịch hợp pháp theo quy định của Pháp luật Việt Nam nhằm
thanh toán các loại hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho mục đích tiêu dùng cá nhân và được
đồng thời ghi nhận thành công trên hệ thống thẻ của Techcombank trong thời gian diễn
ra khuyến mãi, không bao gồm:


Là những giao dịch thanh toán bị trả lại, hoàn tiền lại, bị tranh chấp hoặc không hợp
lệ, hoặc giả mạo, hoăc các loại thuế hàng hóa dịch vụ sẽ không được tính là giao
dịch đủ điều kiện hoàn điểm;



Là các giao dịch có dấu hiệu gian lận - lợi dụng chương trình, là các giao dịch được
Techcombank yêu cầu tra soát với lý do Chủ thẻ không thực hiện giao dịch;



Các giao dịch không thành công, bị hoàn, bị hủy và các giao dịch liên quan đến gian
lận, giả mạo và các giao dịch thanh toán phí, lãi của dịch vụ Thẻ.

10.3. Quy trình, cách thức, thủ tục nhận thưởng
Sau khi xác định được Khách hàng trúng thưởng nêu tại Điều 8, Techcombank thông báo
trúng thưởng cho Khách hàng thông qua ứng dụng VinID tại mục “Thông báo” trên Ứng
dụng VinID của Khách hàng.
10.4. Quy định về thời hạn trao thưởng và đầu mối giải đáp thắc mắc liên quan chương trình
khuyến mại:
Thời hạn cuối cùng Techcombank có trách nhiệm tặng điểm cho Khách hàng thông qua ứng
dụng VinID vào tài khoản VinID của Khách hàng là 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ thời
điểm kết thúc Chương trình khuyến mãi.
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
Địa chỉ: 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 04.39446368
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu
trách nhiệm về chương trình khuyến mại trên theo quy định của pháp luật hiện hành.
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