Hướng Dẫn Tham Gia Chương Trình Top- up Điện Thoại Khi Tham Gia Tư Vấn qua Tổng
đài 8049 hoặc website Techcombank
Khách hàng đăng ký tư vấn chương trình “Cát Tường Như Ý, Phú Quý Đến Nhà” qua kênh
nhắn tin qua tổng đài hoặc tại website Techcombank sẽ nhận được ưu đãi sau:
QUÀ TẶNG KỸ THUẬT SỐ (*)
Mức tiền gửi yêu cầu (VNĐ) (1)

Kỳ hạn gửi yêu cầu (2)

Quà tặng tới Khách hàng

Số tiền gửi >= 150 triệu

Kỳ hạn gửi >= 2 tháng

30.000 VNĐ tiền nạp trực tiếp vào điện thoại

(*) Lưu ý kèm theo:
1. Khách hàng đã đăng ký tư vấn qua tổng đài 8049 hoặc tại website Techcombank thỏa đồng
thời các điều kiện sau:
(1) Mức tiền gửi tối thiểu > = 150.000.000 VNĐ
(2) Kỳ hạn gửi >= 2 tháng,
(3) Khi khách hàng hoàn thành thủ tục gửi tiền tại chi nhánh Techcombank thì trong thời gian
24h, khách hàng sẽ nhận được 30.000 VNĐ top-up vào tài khoản điện thoại đã đăng ký tư vấn.
2. Điều kiện và thể lệ:
2.1 Chương trình không áp dụng cho khách gửi tiền tiết kiệm online
2.2 Chương trình được áp dụng cùng các chương trình khuyến mãi khác của Techcombank
2.3 Mỗi khách hàng được nhận một lần duy nhất quà tặng kỹ thuật số là tiền nạp điện thoại
30.000 (dựa vào số CMND và số điện thoại đăng ký đầu tiên và thỏa điều kiện ở mục số 1)
2.4 Khách hàng sẽ nạp tiền trực tiếp vào tài khoản điện thoại của khách hàng của bốn mạng:
Mobiphone, Viettel, Vinaphone, Vietnanmobile, GMobile, tất cả các thuê bao trả trước hay trả
sau, ngoại trừ các trường hợp sau: số thuê bao của khách trả sau chưa đăng ký dịch vụ nạp tiền trả
trước) thì hệ thống tự động gửi Mã nạp tiền đúng nhà mạng của thuê bao
2.5 Quà tăng kỹ thuật số không có giá trị quy đổi thành tiền

3. Quy trình khách hàng nhận Quà tặng kỹ thuật số:
3.1 Bước 1: Khách hàng đăng ký bằng cáchnhắn tin theo cú pháp vào đầu số của tổng đài
hoặc đăng ký online ở link sau: www.techcombank.com.vn/tet

3.2 Bước 2: Techcombank gọi điện thoại xác nhận thông tin

3.3 Bước 3: Khách hàng nhận tin nhắn và email về Mã kỹ thuật số để đổi quà
3.4 Bước 4: Khách hàng đến bất kỳ chi nhánh của Techcombank giao dịch và thông báo Mã kỹ
thuật số cho Giao dịch viên và Giao dịch viên ghi chú trên hệ thống
3.5 Bước 5: Techcombank xác nhận thông tin Mã và giá trị gửi tiết kiệm đúng điều kiện yêu cầu
3.6 Bước 6: Khách hàng tự động được nạp 30.000 vnd vào tài khoản điện thoại

Để biết thêm chi tiết, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với các chi nhánh Techcombank gần nhất
hoặc liên hệ tổng đài hỗ trợ khách hàng 24/7: 1800 588 822 hoặc truy cập
https://www.techcombank.com.vn/tet

