
 
 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI 
(23.06.2014 – 06.09.2014) 

1. Tên chương trình khuyến mại: Nhận quà tiện ích, thỏa thích du hè 

2. Sản phẩm khuyến mại: Tiền gửi tiết kiệm do Techcombank ban hành ( Tiết kiệm Phát lộc, Tiết kiệm 
An Lộc, Tiết kiệm trẻ em Superkid, Tiết kiệm Tài tâm, Tiết kiệm Đắc Lộc) 

3. Thời gian khuyến mại: từ ngày 23.06.2014 đến ngày 6.9.2014. 

4. Phạm vi khuyến mại: Toàn quốc.  

5. Hình thức khuyến mại: Tặng quà cho khách hàng, thẻ cào trúng thưởng và quay thưởng. 

6. Đối tượng được hưởng khuyến mại:  
Khách hàng là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú tại Việt Nam sử dụng sản phẩm, dịch 
vụ khuyến mại theo quy định. 

Sản phẩm tiết kiệm áp dụng: 

 Tiết kiệm Phát Lộc (loại tiền VND và USD) và tiết kiệm An Lộc tại quầy kỳ hạn 3 tháng trở lên  

 Tiết kiệm Tài tâm và Tiết kiệm Superkid kỳ hạn 24 tháng tại quầy 

 Tiết kiệm Đắc Lộc (duy trì tối thiểu 3 tháng) 

7. Cơ cấu giải thưởng chương trình khuyến mại: 
7.1. Giải thưởng của chương trình 

Hình thức  khuyến 
mại Quà tặng/ giải thưởng Trị giá/giải (VND) Số lượng Tổng giá trị 

(VND) 

THẺ CÀO 

10.000 đồng 10.000        52.000  
              

520.000.000  

20.000 đồng 20.000 15,600 
           

312.000.000  

50.000 đồng 50.000        6.240  
           

312.000.000  

100.000 đồng 100.000          1,040  
              

104.000.000  

Thẻ cào không trúng - 
           

29.120 - 

QUÀ TẶNG NGAY 
Túi du lịch  89.000 8.500 756.500.000 
Dù cầm tay 75.000 8.500 637.500.000 
Balo 2 trong 1 50.000 8.000 400.000.000 

QUAY THƯỞNG (*) 

Giải nhất: 01 chuyến du 
lịch Nhật Bản dành cho 1 
người trong 5 ngày 4 đêm  

40.000.000 2 80.000.000 

Giải nhì: 01 chuyến du 
lịch Hàn Quốc dành cho 1 
người trong 5 ngày 4 đêm 

25.000.000 4 100.000.000 

Giải ba: 01 chuyến du lịch 
Hong Kong dành cho 1 
người trong 5 ngày 4 đêm 

20.000.000 6 120.000.000 

TỔNG    3.342.000.000 

Bằng chữ: Ba tỷ ba trăm bốn mươi hai triệu đồng.(*) Giải thưởng du lịch sẽ được quy đổi thành tiền 
mặt  



 
 
- Giải thưởng được trao bằng voucher du lịch do Viettravel hoặc công ty du lịch cung cấp chuyến du 

lịch tương đương phát hành. Giải thưởng được phép quy đổi ra tiền mặt tương ứng với giá trị giải 
thưởng đăng ký trong chương trình. 

- Khách hàng không được hoàn trả tiền nếu không sử dụng hết giá trị voucher và Techcombank 
không có trách nhiệm thanh toán cho các chi phí phát sinh thêm, các khoản thanh toán của khách 
hàng vượt quá giá trị giải thưởng đăng ký trong chương trình. 

- Giá tour du lịch bao gồm: Vé máy bay khứ hồi theo đoàn, thuế sân bay, phí an ninh sân bay. Phí 
xin Visa nhập cảnh.Ăn và vé tham quan theo chương trình, chi phí khách sạn. Xe tham quan theo 
chương trình. 

- Giá tour du lịch không bao gồm: Lệ phí làm passport, lệ phí quá cước, các chi tiêu cá nhân khác 
như nước uống, điện thoại, giặt ủi.  

7.2. Cơ cấu giải thưởng  

7.2.1. Quay thưởng cuối chương trình 
- Với mỗi series khách hàng tiết kiệm nhận được sẽ được tham gia quay thưởng cuối chương trình 

- Với mỗi 10.000.000 đồng gửi tiết kiệm Phát Lộc/An Lộc/ Đắc Lộc và 500 USD gửi tiết kiệm Phát 
lộc với kỳ hạn tối thiểu 3 tháng khách hàng sẽ nhận được 03 series dự thưởng hoặc quy đổi tương 
đương theo kỳ hạn. 

- Khách hàng mở mới và nộp tiền lần đầu với mỗi 1.000.000 đồng vào tiết kiệm Tài tâm/ Tiết kiệm 
Superkid với kỳ hạn tối thiểu 24 tháng khách hàng sẽ nhận được 01 series quay thưởng (số tiền này 
sẽ được phong tỏa không được rút trong 12 tháng). 

- Số lượng series khách hàng tiết kiệm nhận được tính theo nguyên tắc sau: 
 Theo từng sổ của khách hàng. 
 Làm tròn xuống đến hàng đơn vị. 
 Kỳ hạn tối đa để tính số lượng series cho tiết kiệm Phát Lộc là 12 tháng. 
 Kỳ hạn để tính series tiết kiệm Đắc Lộc là 3 tháng. 

- Số lượng series/sổ  = (Số tiền gửi/sổ * Kỳ hạn gửi)/ 10 triệu đồng. 

- Khách hàng ID mới gửi tiết kiệm được nhận 10 series tham gia quay thưởng. Series được cấp theo 
tiêu chí khách hàng có ID mới sẽ không được quy đổi để nhận quà tặng ngay và thẻ cào. 

- Các sổ đã tham gia chương trình này sẽ không được tham gia các chương trình khác 

- Khách hàng tất toán trước hạn thì không được tham gia quay thưởng cuối chương trình  

- Ví dụ:Khách hàng gửi tiết kiệm Phát Lộc 65 triệu, kỳ hạn 3 tháng. Số lượng series khách hàng 
nhận được là: (65 triệu * 3 tháng)/10 triệu = 19.5  khách hàng sẽ nhận được 19 series. 

7.2.2. Cào trúng thưởng  
Từ 23.06 – 26.07.2014 hoặc đến khi hết thẻ cào. 

- Với mỗi 5 series/ 1 sổ khách hàng gửi tiết kiệm nhận được sẽ được nhận 1 thẻ cào. Các sổ đã tham 
gia chương trình này sẽ không được tham gia các chương trình khác. 

- Khách hàng gửi tiền tiết kiệm tham gia chương trình không được tất toán sổ trước hạn. 

- Cơ cấu giải thưởng thẻ cào: 

Giá trị giải (VNĐ) Số lượng Thành tiền (VNĐ) 

10.000 VND        52.000                520.000.000  

20.000 VND 15,600            312.000.000  



 
 

50.000 VND         6.240             312.000.000  

100.000VND           1,040                104.000.000  

Chúc bạn may mắn lần sau            29.120 - 
Tổng cộng 104.000  1.248.000.000 

7.2.3 Quà tặng ngay 
Từ 01.08 – 06.09.2014 hoặc đến khi hết quà 

- Với mỗi 20 series khách hàng gửi tiết kiệm nhận được sẽ được nhận 1 quà tặng. Các sổ đã tham gia 
chương trình này sẽ không được tham gia các chương trình khác. 

- Khách hàng gửi tiền tiết kiệm tham gia chương trình không được tất toán sổ trước hạn. 

- Cơ cấu quà tặng ngay: 2 tuần/lần vào ngày thứ 6 (01/8,15/8,29/8), khi khách hàng tham gia gửi tiền 
sẽ nhận ngay quà tặng của chương trình. Quà tặng nếu không tặng hết trong 3 ngày thứ 6 này sẽ 
được tiếp tục tặng khách hàng từ ngày 30/8 cho đến khi hết chương trình.  

Giá trị giải (VNĐ) Số lượng Thành tiền (VNĐ) 

Túi du lịch  8.500 756.500.000 

Dù cầm tay 8.500 637.500.000 

Balo 2 trong 1 8.000 400.000.000 

Tổng cộng 25.000 1.794.000.000 

8. Nội dung và thể lệ chi tiết chương trình khuyến mại: 

8.1. Cách thức tham gia chương trình: 
- Trong thời gian khuyến mại, khách hàng là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú tại 

Việt Nam tham gia gửi tiền tiết kiệm tại Techcombank sẽ nhận được tham gia chương trình khuyến 
mại. 

- Khách hàng khi tham gia chương trình sẽ nhận được số series theo cơ cấu sau: 

Sản phẩm, giao dịch Số lượng series 

Mỗi 10 triệu đồng quy đổi theo kỳ hạn 
1 tháng gửi tiết kiệm Phát Lộc/ An 
Lộc/ Đắc Lộc với kỳ hạn tối thiểu 3 
tháng khách hàng sẽ nhận được 03 
series. 

Mỗi 500USD gửi tiết kiệm Phát Lộc, 
kỳ hạn tối thiểu 3 tháng khách hàng 
được nhận 03 series 

Số lượng series khách hàng tiết kiệm nhận được tính theo 
nguyên tắc sau: 

- Theo từng sổ của khách hàng 

- Làm tròn xuống đến hàng đơn vị 

- Số lượng series/sổ  = (Số tiền gửi/sổ * Kỳ hạn gửi)/ 10 
triệu đồng  

Ví dụ: 

Khách hàng gửi tiết kiệm Phát Lộc 65 triệu, kỳ hạn 3 tháng. Số 
lượng series khách hàng nhận được là: (65 triệu * 3 tháng)/10 
triệu = 19.5  khách hàng sẽ nhận được 19 series. 

Mở mới và nộp tiền lần đầu với mỗi 01 
triệu đồng vào tiết kiệm Tài tâm/tiết 
kiệm Superkid kỳ hạn tối thiểu 24 
tháng khách hàng sẽ nhận được 01 
series. (Số tiền này sẽ được phong tỏa 
trong 12 tháng không được rút trước 
hạn) 

Số lượng series khách hàng tiết kiệm nhận được tính theo 
nguyên tắc sau: 

- Tính giá trị trên lần nộp đầu tiên  

- Làm tròn xuống đến hàng đơn vị 

- Số lượng series/sổ  = Số tiền gửi lần đầu trên sổ /1triệu 
đồng  



 
 

Ví dụ: 

Khách hàng gửi tiết kiệm Tài tâm/ Superkid 5 triệu, kỳ hạn 24 
tháng. Số lượng series khách hàng nhận được là: 5 triệu/1 triệu 
= 5 series. 

- Các khách hàng mới và tham gia gửi tiết kiệm theo qui định của chương trình sẽ được tặng ngay 10 
series để tham gia quay thưởng cuối chương trình, số series này không được tính để quy đổi thành 
thẻ cào/ quà tặng.  

- Số lượng series khách hàng tiết kiệm nhận được tính theo nguyên tắc sau: 
 Theo từng sổ của khách hàng. 
 Làm tròn xuống đến hàng đơn vị. 
 Kỳ hạn tối đa để tính số lượng series cho tiết kiệm Phát Lộc là 12 tháng. 
 Kỳ hạn để tính series tiết kiệm Đắc Lộc là 3 tháng. 

- Số lượng series/sổ  = (Số tiền gửi/sổ * Kỳ hạn gửi)/ 10 triệu đồng. 

8.2. Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng:  

- Số lượng số series Ngân hàng phát hành trong thời gian khuyến mại là: 9.999.999 số 

- Số series dự thưởng hợp lệ bao gồm 02 (hai) ký tự chữ và 07 (sáu) ký tự số có cấu tạo như sau: 
XXAAAAAAA trong đó 

+ XX : là mã sản phẩm tiết kiệm tại quầy: 

o SA: mã series tính theo số dư tiền gửi 

o ID: mã series cấp cho khách hàng gửi tiết kiệm và là khách hàng có ID mới  

+ AAAAAAA: là số chạy theo thứ tự tăng dần từ 0,000,001 đến 9,999,999 

- Khách hàng tiết kiệm sẽ nhận được series thông báo quay thưởng ngay khi giao dịch. 

- Khách hàng có thể kiểm tra series của mình tại các điểm giao dịch của Techcombank trên Toàn 
quốc hoặc tra cứu series qua qua tổng đài chăm sóc khách hàng miễn phí 24/7 của Techcombank: 
1800 588 822 

- Khách hàng giao dịch tại quầy xác định trúng thưởng bằng cách cào phần lớp tráng bạc để xác định 
giải thưởng mình nhận được.  

- Khách hàng nhận quà tặng ngay xác định bằng cách theo đúng quy định 20 seires quy đổi 01 quà 
tặng trong 3 ngày thứ 6 tặng quà đã thông báo trên thể lệ, mỗi ngày khách hàng chỉ được nhận 1 
quà tặng. 

- Giải thưởng quay thưởng cuối chương trình sẽ được trả thưởng trong vòng 30 ngày từ khi kết thúc 
lễ quay thưởng và xác định được khách hàng trúng giải. 

8.3 Quy định thông báo:  

Sau khi có kết quả trúng thưởng, Techcombank sẽ thông báo danh sách khách hàng trúng thưởng 
thông qua các kênh: Website Techcombank (www.techcombank.com.vn) 

8.4 Quy định trao thưởng:  

Tối đa 30 ngày làm việc sau khi xác định được khách hàng trúng giải, Techcombank sẽ thực hiện trao 
thưởng cho các Khách hàng trúng giải. Quá thời gian này khách hàng không đến nhận thưởng giải 
quay thưởng hàng tháng, phần thưởng sẽ được trao cho khách hàng tiếp theo trong danh sách 

 


