
THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH CHỌN ĐÚNG – SỐNG ĐỈNH  
CÙNG BẢO HIỂM SUN LIFE 

 
1. Tên chương trình: “Chọn đúng – Sống đỉnh”  
2. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại: Các sản phẩm Bảo hiểm Sun life trên ứng 

dụng TPBank. 
3. Địa điểm và phạm vi áp dụng: Ứng dụng TPBank 
4. Hình thức khuyến mại: Quà tặng ngay; Quà tặng quay số may mắn định kỳ 

và cuối chương trình 
5. Đối tượng áp dụng: Khách hàng thanh toán thành công các sản phẩm của 

Bảo hiểm Sun life trên ứng dụng TpBank 
6. Nội dung chương trình 
a. Tặng Thẻ quà tặng Esteem  

- Thời gian triển khai: Từ ngày 12/08/2021 Đến ngày 11/10/2021 
- Khách hàng thanh toán thành công các sản phẩm của Bảo hiểm Sun life từ 

200.000 VNĐ trở lên trên ứng dụng TPBank sẽ nhận được 01 (một) Mã thẻ 
quà tặng Esteem trị giá 100.000 VNĐ 

- Không giới hạn số lần nhận ưu đãi Thẻ quà tặng của Khách hàng trong suốt 
toàn bộ chương trình 

- Số lượng thẻ quà tặng khuyến mại: 999 Thẻ quà tặng 
- Thẻ quà tặng có giá trị sử dụng trên hệ thống các đối tác của Esteem đến 

hết ngày 11/10/2022. Chi tiết danh sách đối tác của Esteem xem tại 
https://mobilegift.vn/topup. 

- Tại thời gian xét thưởng, HĐ của Khách hàng phải ở trạng thái Hiệu lực. 
- Chương trình có thể kết thúc sớm nếu hết số lượng qùa tặng. 

7. Quy trình, cách thức, thủ tục nhận thưởng: 
a. Đối với chương trình tặng Thẻ quà tặng Esteem. 

- Mã Thẻ quà tặng sẽ được gửi SMS tới SĐT đăng ký tài khoản TPBank của 
Khách hàng trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ khi Khách hàng thực 
hiện giao dịch thành công. 

8. Quy định về đầu mối giải đáp thắc mắc của KH liên quan tới Chương 
trình khuyến mại 
- Mọi thắc mắc liên quan đến Chương trình khuyến mại, Khách hàng liên hệ 

theo thông tin sau để được hướng dẫn, giải đáp: 
a) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank)  

- Địa chỉ: Tòa nhà TPBank, 57 Lý Thường Kiệt, P. Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn 
Kiếm, Hà Nội. 

- Điện thoại: 024.37688998; 
b) Qua Hotline: 1900585885  

9. Trách nhiệm thông báo 
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong có trách nhiệm thông báo đầy 
đủ chi tiết nội dung của thể lệ chương trình khuyến mại, trị giá từng loại 
giải thưởng và danh sách Khách hàng trúng thưởng trên ít nhất một phương 
tiện thông tin đại chúng, tại nơi bán sản phẩm khuyến mại.  

10. Các quy định khác: 
- TPBank có toàn quyền quyết định và xem xét Khách hàng hợp lệ tham gia 

chương trình 

https://mobilegift.vn/topup


- Trường hợp có khiếu nại, tranh chấp xảy ra liên quan đến chương trình 
khuyến mại này, TPBank có trách nhiệm trực tiếp giải quyết, nếu không 
thỏa thuận được, tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật Việt 
Nam hiện hành. 

- Khách hàng trúng thưởng phải chịu thuế thu nhập không thường xuyên 
(nếu có) theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành. 

- Nếu được Khách hàng đồng ý, TPBank được phép sử dụng thông tin và hình 
ảnh của người thắng giải cho mục đích truyền thông và thương mại 

- TPBank sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc khách hàng không nhận 
được thông báo do thay đổi số điện thoại và/hoặc địa chỉ thư điện tử (email) 
mà chưa thông báo cho TPBank. 

- Khách hàng trúng thưởng phải chịu toàn bộ chi phí đi lại, ăn ở và chi phí 
khác (nếu có) cho việc nhận thưởng của mình. 

- Khách hàng có quyền khiếu nại trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc 
chương trình do TPBank công bố trên website. 
 
 


