CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2021

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
1. Tên chương trình khuyến mại: “Tri ân khách hàng Priority của Techcombank có số dư tài
khoản lớn khi đầu tư Trái phiếu doanh nghiệp”.
2. Địa bàn (Phạm vi) khuyến mại: Hà Nội
3. Hình thức khuyến mại: Tặng voucher giảm giá khi mua trái phiếu cho khách hàng Priority
của Techcombank có số dư tài khoản thanh toán với giá trị lớn.
4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 23/09/2021 đến hết ngày 31/12/2021
5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Giao dịch mua trái phiếu
6. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Voucher giảm giá khi mua trái phiếu.
7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (Đối tượng được hưởng khuyến mại): Tất cả
các khách hàng Priority của Techcombank với số dư tài khoản thanh toán lớn tham gia đầu tư trái
phiếu doanh nghiệp .
8. Cơ cấu giải thưởng:
9. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại:
Khách hàng tham gia mua trái phiếu theo chương trình iBond Prix (không bao gồm các giao dịch
được mua qua chương trình môi giới iConnect và các Trái phiếu do TCBS phát hành) được tặng
các voucher như sau:


Voucher 1:

Điều kiện

Phân
hạng Giá trị Voucher
VIP
tại
Techcombank

Số dư tài khoản VIP 1
thanh toán của KH VIP 2
tại
Techcombank
vào thời điểm cuối
ngày >=800 triệu VIP 3
VND

Không ưu đãi
Voucher giảm giá 0.05% giá trị
giao dịch mua trái phiếu (tính trên
mệnh giá trái phiếu mua).
Voucher giảm giá 0.08% giá trị
giao dịch mua trái phiếu (tính trên
mệnh giá trái phiếu mua).

Ghi chú

Voucher này được
áp dụng khi khách
hàng mua trái
phiếu trong vòng 2
ngày làm việc kể từ
ngày đạt điều kiện
về số dư tài khoản
thanh toán.
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Voucher 2

Điều kiện

Giá trị voucher

KH thỏa mãn 1 trong 2 điều kiện sau:
- KH có số dư tài khoản thanh toán tại
Techcombank trung bình 30 ngày gần
nhất tăng thêm >= 300 triệu đồng so
với số dư tài khoản thanh toán tại ngày
31/08/2021.

Áp dụng cho cả 3 phân hạng
VIP1, VIP2, VIP3: voucher
giảm giá 0.2% giá trị giao dịch
mua trái phiếu (tính trên mệnh
giá trái phiếu mua). Chi tiết
như sau:
- KH duy trì số dư tài khoản thanh toán  VIP1: Ưu đãi tối đa 28 triệu
VND.
tại Techcombank trung bình 3 tháng
gần nhất (kể từ ngày chương trình có  VIP2, VIP3: Ưu đãi tối đa
hiệu lực) >= 800 triệu đồng và không
5.6 triệu VNĐ (tương
giảm so với số dư tài khoản thanh toán
đương với giao dịch mua
tại ngày 31/08/2021
trái phiếu trị giá 2.8 tỷ
VND (tính trên mệnh giá
trái phiếu)).

Ghi chú
Nếu KH đạt được
điều kiện để nhận
Voucher 2, và đồng
thời đã đạt điều
kiện
để
nhận
Voucher 1 nhưng
không sử dụng
Voucher 1 thì
Khách hàng được
tái
sử
dụng
Voucher 1, và áp
dụng cùng với
Voucher 2.

Thời gian xác định số dư tài khoản Thanh toán: từ ngày chương trình có hiệu lực cho đến hết ngày
31.12.2021.
Tiêu chí phân hạng khách hàng thời điểm hiện tại của TCB:
Tiêu chí/ Khách
VIP1
VIP2
VIP3
hàng
Số dư trung bình tổng
Từ 4 tỷ đến dưới 23 Từ 1 tỷ đến dưới 4 tỷ
tài sản trong 3 tháng Từ 23 tỷ VND trở lên
tỷ VND
VND
gần nhất
Việc phân hạng khách hàng tùy thuộc vào quy định của TCB theo từng thời kỳ.
*Cách thức và quy định trả thưởng :
- Khách hàng được nhận Voucher ưu đãi khi đáp ứng điều kiện chương trình và được sử dụng để
chiết khấu ngay vào giá Trái phiếu khách hàng mua/hoặc nhận tiền mặt được chuyển vào tài khoản
chứng khoán của Khách hàng.
- TCBS sẽ có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay các khoản thuế Thu nhập cá nhân (nếu có)
của khách hàng.
*Cách thức thông báo :
- Chương trình khuyến mãi sẽ được công bố công khai trên website của công ty. Tại địa chỉ :
www.tcbs.com.vn
- Các khách hàng khi tham gia chương trình sẽ nhận được email thông báo và xác nhận giao dịch
của công ty.
Đại diện Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương
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