THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
1. Tên chương trình khuyến mại: “Hoàn tiền 5% các giao dịch tại siêu thị Vinmart”
2. Thời gian triển khai: Từ ngày 05/07/2017 đến hết ngày 31/12/2017
3. Sản phẩm áp dụng: Sản phẩm thẻ Techcombank JCB Dreamcard và thẻ quốc tế Techcombank
Visa.
4. Phạm vi khuyến mại: Toàn quốc
5. Đối tượng khuyến mại: Chủ thẻ JCB Dreamcard, chủ thẻ tín dụng và chủ thẻ thanh toán
Techcombank Visa
6. Nội dung và thể lệ chi tiết chương trình khuyến mại:
6.1. Nội dung khuyến mại: Hoàn tiền 5% giá trị hóa đơn mua sắm tại siêu thị Vinmart vào thứ 7
và Chủ Nhật hàng tuần trong suốt thời gian khuyến mại
6.2. Điều kiện và điều khoản:
- Chủ thẻ hợp lệ phải có tổng chi tiêu cộng gộp từ 3 triệu đồng trở lên (đối với thẻ Techcombank
Visa) và từ 1 triệu đồng trở lên (đối với thẻ JCB Dreamcard) trong tháng nhận hoàn tiền.
- Hoàn tiền cho các giao dịch từ 500.000 đồng trở lên (áp dụng cho chủ thẻ Techcombank Visa)
- Mỗi chủ thẻ được hoàn tối đa 200.000 đồng mỗi tháng.
- Tối đa 800 chủ thẻ JCB Dreamcard được hoàn tiền mỗi tháng.
- Ngân sách hoàn tiền giới hạn 150 triệu đồng mỗi tháng (dành cho thẻ Techcombank Visa),
dành cho các chủ thẻ hợp lệ và có giao dịch tại siêu thị sớm nhất.
- Tháng được định nghĩa theo giờ Việt Nam GMT+7 và theo hệ thống Techcombank như sau:
Tháng

Ngày giao dịch

Tháng 1

0:00 ngày 5/7 đến 23h59’ ngày 31/7/2017

Tháng 2

0:00 ngày 1/8 đến 23h59’ ngày 31/8/2017

Tháng 3

0:00 ngày 1/9 đến 23h59’ ngày 30/9/2017

Tháng 4

0:00 ngày 1/10 đến 23h59’ ngày 31/10/2017

Tháng 5

0:00 ngày 1/11 đến 23h59’ ngày 30/11/2017

Tháng 6

0:00 ngày 1/12 đến 23h59’ ngày 31/12/2017
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- Thời gian trao thưởng
 Đối với chủ thẻ tín dụng và chủ thẻ thanh toán Techcombank Visa: chia thành 3 đợt
Thời gian hoàn tiền

Ngày giao dịch

Ngày hệ thống

Đợt 1

Trước ngày 15/10/2017

5/7 - 31/8/2017

trước ngày 10/09/2017

Đợt 2

Trước ngày 15/12/2017

1/9 - 31/10/2017

trước ngày 10/11/2017

Đợt 3

Trước ngày 15/2/2018

1/11 - 31/12/2017

trước ngày 10/1/2018

 Đối với chủ thẻ Dreamcard JCB: chia thành 2 đợt
Thời gian hoàn tiền

Ngày giao dịch

Ngày hệ thống

Đợt 1

Trước ngày 15/12/2017

31/08 - 31/10/2017

trước ngày 03/11/2017

Đợt 2

Trước ngày 15/2/2018

1/11 - 31/12/2017

trước ngày 03/1/2018

- “Ngày giao dịch” được định nghĩa là ngày khách hàng thực hiện giao dịch và “ngày hệ
thống” được định nghĩa là ngày giao dịch được ghi nhận vào hệ thống.
- Giao dịch không hợp lệ là các giao dịch bị hủy trong thời gian diễn ra chương trình và trong
thời gian thực hiện hoàn tiền hoặc giao dịch được ghi nhận vào hệ thống sau ngày qui định
của từng đợt trao thưởng.
- Thẻ bị khách hàng chủ động hủy trong thời gian diễn ra chương trình và trong thời gian
thực hiện trao thưởng sẽ không được hưởng ưu đãi.
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 khác:
- Chủ thẻ có trách nhiệm lưu giữ lại hóa đơn thanh toán để xuất trình trong trường hợp yêu cầu.
- Giải thưởng được trao theo thứ tự thời gian giao dịch cho đến khi hết giá trị tặng thưởng.
Trong trường hợp giải thưởng được trao hết trước thời gian chương trình, ngân hàng sẽ thông
báo tại website.
- Tài khoản nhận hoàn tiền là tài khoản thẻ của KH mở tại Ngân hàng
- Ngân hàng sẽ căn cứ vào thông tin ngày giao dịch, ngày ghi nhận giao dịch (còn gọi là ngày hệ
thống) được lưu trữ trên hệ thống của ngân hàng để xác định giao dịch chi tiêu hợp lệ.
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- Nếu tại một thời điểm, một KH cùng đồng thời thỏa mãn điều kiện nhận thưởng của nhiều
chương trình KM khác nhau do Techcombank thực hiện, KH sẽ được ưu tiên nhận 1 giải thưởng
duy nhất có giá trị cao nhất.
- 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.
- Khách hàng đồng ý cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam quyền sử dụng
tên và hình ảnh của khách hàng trúng giải cho mục đích quảng cáo thương mại.
- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam, những công ty liên kết của
Techcombank, giám đốc, nhân viên và người đại diện tương ứng của Techcombank và những
công ty liên kết này sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát, thiệt hại nào (không chỉ bao
gồm những tổn thất hoặc những tổn thất có nguyên nhân khác) hoặc bất kỳ tai nạn cá nhân nào
xảy ra từ việc tham gia vào Chương trình hoặc do việc tiếp nhận hoặc sử dụng Quà tặng ngoại
trừ những trách nhiệm được luật pháp quy định.
- 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 trên cơ sở
thỏa thuận giữa khách hàng và ngân hàng, 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.
- Techcombank có thể điều chỉnh điều kiện, thời gian ưu đãi của chương trình. Mọi thông tin thay
đổi sẽ được cập nhật trên Website của Techcombank.
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