THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
1. Tên chương trình khuyến mại: “Vali sành điệu, vượt triệu dặm xa”
2. Thời gian triển khai: Từ ngày 25/07/2017 đến hết ngày 30/09/2017
3. Sản phẩm áp dụng: Sản phẩm thẻ tín dụng Techcombank Visa
4. Phạm vi khuyến mại: Toàn quốc
5. Đối tượng khuyến mại: Khách hàng mở mới thẻ tín dụng Techcombank Visa
6. Nội dung và thể lệ chi tiết chương trình khuyến mại:
a. Nội dung ưu đãi
- Đối với thẻ tín dụng Bạch Kim mới: áp dụng 450 vali 24’ trị giá thị trường 3 triệu đồng
dành cho 450 khách hàng mở thẻ thành công và có tổng giao dịch đạt 5 triệu đồng sớm
nhất trong vòng 30 ngày kể từ ngày kích hoạt thẻ.
- Đối với thẻ tín dụng Chuẩn/Vàng mới: áp dụng 1500 vali 20’ trị giá thị trường 1.5 triệu
đồng dành cho 1500 khách hàng mở thẻ thành công và có tổng giao dịch đạt 2 triệu đồng
sớm nhất trong vòng 30 ngày kể từ ngày kích hoạt thẻ.
b. Điều kiện áp dụng :
- Áp dụng cho khách hàng mới nộp hồ sơ từ 25/07 - 30/09/2017. Đồng thời chưa từng sở
hữu thẻ tín dụng Techcombank Visa hoặc đã thanh lý trước thời điểm đăng ký 6 tháng.
- Chương trình không áp dụng đồng thời với chương trình trên website Vietnam Airlines.
- Ngày kích hoạt thẻ được định nghĩa là ngày chủ thẻ nhận được SMS thông báo kích hoạt
thành công từ ngân hàng
- Thời gian chi tiêu sớm nhất được căn cứ từ ngày kích hoạt thẻ đến ngày khách hàng đạt
đủ tổng chi tiêu theo yêu cầu.
- Giao dịch thanh toán hợp lệ là giao dịch mua sắm hàng hóa dịch vụ bằng thẻ tín dụng
Techcombank Visa (không bao gồm giao dịch rút tiền, giao dịch thanh toán điện lực và
bất động sản) được thực hiện trong thời gian triển khai chương trình.
- Giao dịch hợp lệ của chủ thẻ phụ được tính cho chủ thẻ chính.
- Giao dịch không hợp lệ là các giao dịch bị hủy trong thời gian diễn ra chương trình hoặc
giao dịch được ghi nhận vào hệ thống sau ngày qui định của từng đợt trao thưởng.
c. Thời gian và cách thức trao thưởng: Thời gian trao thưởng sẽ được chia làm 2 đợt trao thưởng

Thời gian kích hoạt thẻ

Đợt 1

Đợt 2

25/07 – 31/08/2017

01/09 – 13/10/2017
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Số lượng
quà tặng

Thẻ Bạch Kim

200 cái vali 24’

250 cái vali 24’

Thẻ Chuẩn/ Vàng

600 cái vali 20’

900 cái vali 20’

Thời gian giao dịch

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày kích hoạt thẻ

Giao dịch phải được ghi nhận
Không trễ hơn
Không trễ hơn
vào hệ thống
03/10/2017
17/11/2017
Ngày thông báo chủ thẻ đủ
Trước ngày 20/10/2017
Trước ngày 08/12/2017
điều kiện
- Trong trường hợp có nhiều hơn 1 chủ thẻ đạt đủ điều kiện chi tiêu cùng thời gian, quà
tặng sẽ được trao cho khách hàng nào có tổng chi tiêu cao hơn. Ví dụ: có 2 chủ thẻ Bạch
Kim đạt đủ chi tiêu 5 triệu đồng cùng thời gian, chủ thẻ nào có tổng chi tiêu cao hơn sẽ
được nhận quà tặng.
- Khách hàng chủ động hủy thẻ trong thời gian diễn ra chương trình hoặc trong thời gian
thực hiện trao thưởng sẽ không được hưởng ưu đãi.
- Chủ thẻ đủ điều kiện sẽ nhận được email/SMS thông báo cách thức và thời gian nhận
thưởng. Chủ thẻ nhận vali tặng chi nhánh nơi chủ thẻ đăng ký thẻ tín dụng mới
- Trong trường hợp không có đủ số người trúng thưởng ở mỗi đợt, số lượng giải thưởng sẽ
được cộng dồn vào đợt kế tiếp cho đến khi hết chương trình.
- Quà tặng không được quy đổi thành tiền mặt.
- Quà tặng sẽ được bảo hành theo chế độ bảo hành của nhà cung cấp.
- Thời hạn Techcombank có trách nhiệm trao thưởng cho khách hàng là 30 ngày kề từ
ngày nhận thông báo, nếu quá thời hạn trên, khách hàng sẽ mất quyền nhận thưởng
7. Trách nhiệm thông báo:
- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam có trách nhiệm thông báo đầy đủ
chi tiết nội dung của thể lệ chương trình khuyến mại, danh sách khách hàng trúng thưởng
trên ít nhất một phương tiện thông tin đại chúng và tại Hội sở, các chi nhánh, phòng giao
dịch của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam trên toàn quốc.
8. Các quy định khách:
- Khách hàng trúng thưởng phải chịu chi phí đi lại, ăn ở cho việc nhận thưởng của mình.
- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam có toàn quyền từ chối trao thưởng
cho bất kỳ Khách hàng nào mà Ngân hàng cho là cung cấp thông tin không hợp lệ, không rõ
ràng, không đầy đủ hoặc vi phạm bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào của Chương trình.
Quyết định của ngân hàng là quyết định cuối cùng và khách hàng mặc định đồng ý không
khiếu nại khiếu kiện.
- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam được quyền sẽ sử dụng tên và hình
ảnh của khách hàng trúng giải cho mục đích quảng cáo thương mại.
- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, Ngân hàng
Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam 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.
- Đối với những giải thưởng không có người trúng thưởng Ngân hàng Thương mại Cổ phần
Kỹ Thương Việt Nam phải có trách nhiệm trích nộp 50% giá trị đã công bố của giải thưởng
đó vào ngân sách nhà nước theo quy định tại khoản 4 điều 96 Luật Thương mại.
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