
 
 

 

Thể lệ chương trình khuyến mại nhân dịp sinh nhật ngân hàng số Digimi 1 tuổi 

I. Chương trình tặng 100.000VND khi khách hàng mở tài khoản thành công: 

a. Khách hàng áp dụng: Khách hàng cá nhân chưa có thông tin tại Bản Việt (chưa CIF) đăng ký 

mở tài khoản trực tuyến thành công trên ngân hàng số Digimi. 

b. Thời gian triển khai: Từ ngày 01/7/2022 – 31/7/2022 

c. Chi tiết chương trình: 

• Tặng tiền mặt vào trực tiếp tài khoản trị giá 50.000VND khi khách hàng đăng ký mở tài khoản trực 

tuyến thành công và phát sinh giao dịch trong vòng 7 ngày tính từ ngày đăng ký tài khoản thành 

công. 

• Sau khi đăng ký tài khoản thành công và phát sinh giao dịch trong vòng 7 ngày, khách hàng sẽ 

được nhận thêm 50.000VND tiền mặt, nếu duy trì số dư bình quân tài khoản 2.000.000VND trong 

vòng 30 ngày kể từ đăng ký tài khoản thành công 

• Khách hàng chưa có thông tin tại Bản Việt (chưa có CIF), 

• Kích hoạt ứng dụng digmi thành công và được ngân hàng hậu kiểm thành công, 

• Mỗi khách hàng chỉ được sử dụng 1 loại giấy tờ tùy thân để đăng ký. 

• Giải thưởng tặng tiền mặt trị giá 50.000VND khi mở tài khoản trực tuyến thành công được ngân 

hàng gửi đến số tài khoản thanh toán của khách hàng trong vòng 01 ngày làm việc kể từ thời điểm 

mở tài khoản thành công và phát sinh biến động số dư (01 ngày làm việc tính từ thời điểm cuối 

cùng khách hàng phát sinh biến động số dư). 

• Giải thưởng tặng tiền mặt trị giá 50.000VND nếu duy trì số dư bình quân tài khoản 2.000.000VND 

trong vòng 30 ngày kể từ đăng ký tài khoản thành công, hạn chót tặng thưởng 31/8/2022. 

II. Tặng 120.000VND khi giới thiệu mở tài khoản theo nhóm: 

a. Khách hàng áp dụng: Khách hàng bao gồm cả nhân viên ngân hàng Bản Việt (không bao 

gồm Teller, CBO, RBO) 

b. Thời gian triển khai: Từ 01/07/2022 đến 31/07/2022 

c. Chi tiết chương trình: 

• Giới thiệu nhóm X*5 người mở mới tài khoản thành công sẽ nhận ngay X*120.000VND (X là số tự 

nhiên 1,2,3,4,…) 

• Không giới hạn số lượng giới thiệu. 

• Tiền thưởng của chương trình giới thiệu được chuyển vào tài khoản tiền gửi thanh toán của khách 

hàng: Định kỳ 2 tuần 1 lần (vào đầu mỗi tháng và giữa tháng), ngân hàng chuyển tiền thưởng vào 

tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng mở tại ngân hàng và tối đa 10 ngày sau khi chương 

trình kết thúc. 

• Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn khi hết ngân sách khuyến mại hoặc khi đạt số lượng 

khách hàng thỏa điều kiện nhận thưởng. Các thông báo liên quan đến chương trình sẽ được công 

bố trên website của ngân hàng Bản Việt. 

• Chương trình không áp dụng song song với các chương trình khuyến mại khác dành cho khách 

hàng mở tài khoản trực tuyến trong cùng thời điểm diễn ra chương trình. 

III. Chương trình tặng điểm thưởng cho khách hàng: 



 
 

 

a. Khách hàng áp dụng: Khách hàng hiện hữu đang sử dụng ngân hàng số Digimi từ 14/7/2021 

– 13/7/2022, Khách hàng thực hiện giao dịch online vào ngày 14/7/2022 

b. Thời gian triển khai: Từ ngày 14/7/2022 – 16/7/2022 

c. Chi tiết chương trình: 

• Tặng 2.000 điểm thưởng vào tài khoản của khách hàng đã sử dụng ngân hàng số Digimi trong 

khoảng thời gian từ 14/7/2021 – 13/7/2022 và phát sinh ít nhất 03 giao dịch tài chính. 

• Tặng thêm 5.000 điểm thưởng vào tài khoản của khách hàng thực hiện bất kỳ giao dịch online nào 

trong ngày 14/7/2022 

IV. Chương trình game tại ngân hàng số Digimi: 

a. Khách hàng áp dụng: Khách hàng có tài khoản Digimi, hoặc mở tài khoản Digimi thành công 

trong thời gian diễn ra chương trình 

b. Thời gian triển khai: Từ 01/7/2022 – 22/7/2022 

c. Cơ cấu giải thưởng: 

• 01 Giải nhất: iPhone 13 128 GB 

• 02 Giải nhì: Apple Watch Series 7 LTE 41mm 

• 500 E-voucher trị giá 50.000VND 

• 300 E-voucher trị giá 100.000VND 

• 50 E-voucher trị giá 500.000VND 

d. Chi tiết chương trình: 

• Cách thức chơi game 

Bước 1: Khách hàng đăng nhập vào ngân hàng số Digimi 

Bước 2: Chọn vào banner SINH NHẬT 1 TUỔI 

Bước 3: Tiến hành chơi game 

• Thể lệ chương trình 

Trong game có 2 hoạt động chính: 

✓ Nhập tiệc: Người tham gia nhấn vào màn hình để di chuyển nhân vật, vượt các chướng nại vật 

hoặc thu thập các quà tặng trên đường bao gồm (quà tặng evoucher hoặc boom chống trộm 

quà). Nếu người chơi vượt qua cả chặng đường thì sẽ nhận được cơ hội quay ra 1 chữ. Thu 

thập đủ số lượng chữ yêu cầu và nhanh nhất, người chơi nhận quà tặng theo thể lệ như sau: 

- Ghép đầy đủ và nhanh nhất cụm chữ TRÒN 1 TUỔI ĐẦY THANK XUÂN: 01 người chơi 

nhận giải nhất iPhone 13 128 GB 

- Ghép đầy đủ và nhanh nhất cụm chữ CHÚC MỪNG DIGIMI TRÒN 1 TUỔI: 02 người chơi 

nhận giải nhì Apple Watch Series 7 LTE 41mm 

✓ Trộm quà: Người chơi có thể dùng 3 lượt chơi để trộm quà của người khác. Danh sách 100 

người chơi bất kỳ được gợi ý, bạn sẽ chọn 01 người chơi bất kỳ để trộm quà. Nếu bạn trộm 

được hộp quà có chữ, quà sẽ chuyển sang kho quà của bạn. Nếu bạn trộm trúng boom bảo vệ, 

bạn sẽ không được nhận bất cứ quà gì. 

✓ Đối với lần đầu đăng nhập game, mỗi người chơi nhận được lượt chơi như sau: 

- Đối với người chơi đã có tài khoản Digimi trước ngày 01/7/2022 được cộng 3 lượt chơi. 



 
 

 

- Đối với người chơi mở tài khoản Digimi từ ngày 01/7 – 31/7/2022 sẽ được cộng 5 lượt chơi. 

✓ Để được cộng thêm lượt chơi mỗi ngày, người chơi phải thực hiện những nhiệm vụ sau: 

- Truy cập vào game mỗi ngày: cộng 4 lượt chơi 

- Chia sẻ game lên trang facebook cá nhân: cộng 3 lượt chơi. Mỗi người chơi chỉ chia sẻ 01 

lần suốt quá trình chơi game. 

- Thực hiện các giao dịch online tại Digimi: + 2 lượt chơi/mỗi giao dịch online. Lượt chơi từ 

việc thực hiện giao dịch online của ngày hôm trước sẽ được cộng cho người chơi trước 

10h00 vào ngày hôm sau. 

- Mời bạn bè tham gia: +3 lượt/lần giới thiệu thành công. Người chơi giới thiệu bạn bè chưa 

có tài khoản Digimi thành công sẽ được cộng 3 lượt/lần giới thiệu. Và người được giới thiệu 

sẽ nhận được thêm 2 lượt chơi. Để ghi nhận giới thiệu thành công, mỗi người chơi sẽ có 

một mã code, khi người chơi giới thiệu bạn bè, họ sẽ truy cập vào game, chọn mục Thêm 

lượt, chọn Mục Giới thiệu, nhập mã code của người giới thiệu vào, hệ thống sẽ tự động cập 

nhật lượt chơi. 

- Ngoại trừ lượt chơi lần đầu tiên đăng nhập, các lượt chơi khác sẽ tự động xóa sau mỗi 

ngày. Lượt chơi kiếm thêm không được cộng dồn sang ngày hôm sau. 

e. Cách sử dụng quà tặng: 

• Đối với quà tặng evoucher 50.000VND, 100.000VND, 500.000VND, người chơi có thể sử dụng 

ngay tại Kho quà hoặc lưu lại để sử dụng sau. Tuy nhiên, lưu quà tặng dưới hình thưc evoucher 

trước ngày 31/7/2022. Sau ngày 31/7/2022, ban tổ chức không hỗ trợ gửi lại quà cho khách hàng. 

• Đối với quà tặng Giải nhất: iPhone 13 128 GB và Giải nhì: Apple Watch Series 7 LTE 41mm, ban tổ 

chức ghi nhận người thắng cuộc, thông báo cho khách hàng và liên hệ trao thưởng sau chương 

trình. Quà tặng này được trao dưới dạng evoucher mua sắm, có giá trị tương đương với giá trị 

thực. 


