ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI
“CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI MÙA HÈ 2022” DÀNH CHO KHÁCH HÀNG
THUỘC KHỐI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
1. Chương trình “CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI MÙA HÈ 2022” (“Chương Trình”)
2. Đối tượng áp dụng: Khách hàng mở ID, mở tài khoản và đăng ký gói giải pháp BusinessOne tại
Techcombank (Sau đây gọi là “Khách hàng mới”)
3. Nội dung chương trình và điều hiện áp dụng

Nội dung Chương trình

Đối tượng Khách
hàng áp dụng

Điều kiện hướng ưu đãi/tham gia Chương
trình
Khách hàng mới thỏa mãn các điều kiện dưới đây
trong thời gian diễn ra chương trình:
- Khách hàng mở mới mã khách hàng (mã ID), mở
mới tài khoản thanh toán và đăng ký gói giải pháp
BusinessOne.
- Khách hàng thực hiện giao dịch chủ động hợp lệ
đầu tiên với giá trị tối thiểu 10,000,000VND trên
kênh Ngân hàng số (F@st EBank, TCBB hoặc qua
Mobile Banking).

Hoàn tiền với trị giá 2,000,000
VND cho tất cả các Khách hàng
mới (thỏa mãn điều kiện
Khách hàng mới
chương trình) phát sinh các
giao dịch qua kênh Ngân hàng
số và đăng ký gói giải pháp
BusinessOne.

- Trong trường hợp Khách hàng đủ điều kiện nhận
ưu đãi, Techcombank sẽ chi trả khoản tiền thưởng
vào tài khoản thanh toán liên kết với gói giải pháp
BusinessOne được Khách hàng đăng ký trong mẫu
đăng ký gói giải pháp tại Techcombank.
- Giới hạn tổng số lượng giải thưởng ưu đãi hoàn
tiền tối đa mỗi tháng cho toàn bộ khách hàng là
600. Trong trường hợp không sử dụng hết có thể
chuyển phần còn lại sang cộng dồn vào số lượng
giải thưởng trong tháng tiếp theo. Tuy nhiên đảm
bảo tổng số lượng giải thưởng ưu đãi hoàn tiền tối
đa toàn bộ chương trình không vượt quá 1,800 giải.
- Chương trình có thể kết thúc theo thời gian đã quy
định hoặc khi hết ngân sách ưu đãi hoàn tiền tùy
thuộc vào điều kiện nào đến trước và sẽ được
Techcombank thông báo trên website của
Techcombank
(https://www.techcombank.com.vn).
- Mỗi khách hàng chỉ được nhận hoàn tiền một lần
trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

4. Thời gian áp dụng Chương trình: từ ngày 25/05/2022 đến hết ngày 31/08/2022.
5. Giao dịch chủ động hợp lệ để đủ điều kiện nhận ưu đãi là giao dịch đáp ứng các tiêu chí sau:
- Giao dịch Ngân hàng điện tử được thực hiện thành công thuộc các loại giao dịch:
a. Giao dịch chuyển khoản: bao gồm các giao dịch lô/đơn lẻ chuyển khoản trong và ngoài hệ thống
Techcombank (không bao gồm giao dịch giữa các tài khoản thanh toán của cùng một Khách hàng);
b. Giao dịch chuyển tiền nước ngoài online;
c. Giao dịch mua/bán ngoại tệ online;
d. Giao dịch thanh toán thuế/hải quan/thanh toán hóa đơn thực hiện trêm dịch vụ ngân hàng điện tử.
6. Khách hàng sẽ không được xét để nhận ưu đãi nếu khách hàng không thực hiện đúng các điều kiện quy
định tại mục 03 nêu trên. Trong mọi trường hợp, tại mọi thời điểm, Techcombank bảo lưu quyền hủy
bỏ tư cách tham gia chương trình, truy đòi quà tặng, vật phẩm và/hoặc các lợi ích khuyến mại khác nếu
Techcombank phát hiện: (i) khách hàng không đáp ứng đủ điều kiện tham gia chương trình tại thời
điểm Techcombank đánh giá điều kiện; hoặc (ii) khách hàng có hành vi gian lận, giả mạo, không trung
thực về các điều kiện tham gia chương trình.
7. Tại thời điểm Techcombank thực hiện hoàn tiền vào tài khoản thanh toán của khách hàng, nếu khách
hàng đã đóng tài khoản thanh toán tại Techcombank thì khách hàng sẽ không được nhận khoản ưu đãi
hoàn tiền này.
8. Techcombank bảo lưu quyền loại bỏ tính hợp lệ của các giao dịch mà Techcombank nghi ngờ là giao
dịch mà khách hàng thanh toán vào tài khoản của mình tại Ngân hàng khác. Ví dụ: Giao dịch mà tên
công ty nhận trùng với tên công ty chuyển tiền sau khi đã điều chỉnh các yếu tố liên quan đến chữ viết
tắt (ví dụ: CTCP được điều chỉnh thành Cong ty Co phan…)
9. Để minh bạch, khách hàng tham gia chương trình đồng ý rằng, việc xác định các giao dịch đủ điều kiện
xét nhận ưu đãi theo chương trình này sẽ do Techcombank thực hiện. Đồng thời, trong trường hợp có
những cách hiểu khác n hau đối với cùng một nội dung của chương trình, Techcombank sẽ có toàn
quyền giải thích các nội dung đó, và giải thích của Techcombank sẽ có giá trị pháp lý cuối cùng để áp
dụng chương trình. Trong trường hợp đó, Khách hàng cam kết chấp nhận và không có bất kỳ khiếu nại,
khiếu kiện nào.
10. Thông tin về Chương Trình được công bố đầy đủ chi tiết trên trang web của Techcombank
(www.techcombank.com.vn).
11. Trường hợp có thắc mắc, khiếu nại, khách hàng liên hệ Techcombank qua địa chỉ sau:
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam
191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: +1800 6556
12. Đối với các tranh chấp phát sinh liên quan đến Chương Trình, Techcombank sẽ giải quyết trên tinh
thần hợp tác với khách hàng. Trong trường hợp các bên không đạt được thỏa thuận, tranh chấp sẽ được
giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam tại Tòa án có thẩm quyền.
13. Các nội dung, điều kiện và điều khoản của Chương Trình này có thể bị điều chỉnh tại từng thời điểm
theo quyết định của Techcombank. Nội dung thay đổi (nếu có) sẽ được thông báo, đăng ký theo quy
định pháp luật và cập nhật trên website của Techcombank trước ngày áp dụng
BAN HÀNH BỞI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM

