THỂ LỆ CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
“LƯỚT DIGIMI TRẨY HỘI KHÔNG PHÍ – HOÀN TIỀN ĐẾN 500.000Đ”

1. Tên chương trình khuyến mại: Lướt Digimi trẩy hội không phí – Hoàn tiền đến 500.000đ
2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc
3. Hình thức khuyến mại: Hoàn tiền vào tài khoản thanh toán của khách hàng
4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 05/09/2022 đến hết ngày 30/11/2022
5. Đối tượng được hưởng khuyến mại: Khách hàng hiện hữu và khách hàng mới mở tài khoản thanh toán
của Bản Việt bằng phương thức định danh điện tử (eKYC).
6. Chi tiết chương trình:
- Hoàn tiền 100,000 VND vào tài khoản thanh toán khi khách hàng phát sinh giao dịch thanh toán trên
Digimi từ 500.000 VND hoặc chuyển tiền vào tài khoản thanh toán từ 3.000.000 VND. Áp dụng cho
khách hàng hiện hữu không phát sinh giao dịch qua tài khoản thanh toán trong vòng 3 tháng gần nhất.
Số lượng áp dụng: 2000 khách hàng đầu tiên trong thời gian chương trình.
- Tặng 50,000 VND & hoàn tiền 150,000 VND khi khách hàng mở mới tài khoản trực tuyến và thẻ ghi
nợ Napas Bản Việt trên Digimi và hoàn thành 2 cột mốc:
o Khách hàng kích hoạt thành công tài khoản qua Digimi và thực hiện giao dịch chủ động trên tài
khoản trong thời gian chương trình, sẽ được nhận được tặng 50,000 VND vào tài khoản thanh
toán.
o Trong vòng 30 ngày kể từ ngày khách hàng kích hoạt tài khoản thanh toán và thẻ ghi nợ Napas
Bản Việt thành công qua Digimi trong thời gian chương trình, khách hàng phát sinh giao dịch
mua sắm đầu tiên trên thẻ đạt từ 500.000 VND, sẽ được hoàn tiền 150,000 VND vào tài khoản
thanh toán.
- Hoàn tiền 100.000đ cho khách hàng mở mới tài khoản và gửi tiết kiệm trực tuyến từ 30 triệu đồng, kỳ
hạn từ 06 tháng trong thời gian chương trình. Mỗi khách hàng chỉ được nhận ưu đãi 1 lần duy nhất trong
suốt thời gian diễn ra chương trình.
- Hoàn tiền 1% không giới hạn cho khách hàng thực hiện các giao dịch thanh toán hóa đơn trên Digimi
(điện, nước, internet, nạp tiền điện thoại, thanh toán QR).
- Hoàn tiền 50% giá trị thanh toán hóa đơn trên Digimi (tối đa 200.000 đồng) cho 200 khách hàng giao
dịch thành công đầu tiên trong ngày thứ 5 hàng tuần. Mỗi khách hàng nhận thưởng tối đa 01 lần trong
tháng, 3 lần trong toàn thời gian áp dụng chương trình. Giao dịch thanh toán hóa đơn hợp lệ bao gồm:
điện, nước, truyền hình, Internet, nạp tiền điện thoại, thanh toán học phí, nạp phí giao thông, thanh toán
QR.
7. Quy định chung:
- Giao dịch thanh toán trên thẻ Napas Bản Việt hợp lệ: Là giao dịch dùng thẻ ghi nợ cá nhân hợp lệ để
mua sắm hàng hóa, dịch vụ cho cá nhân không bao gồm giao dịch rút tiền mặt /ứng tiền mặt/ tương
đương rút tiền mặt, giao dịch phí thường niên/ các loại phí và lãi khác, giao dịch phát sinh do sự cố của

hệ thống, giao dịch bị hoàn trả/ hủy, giao dịch đang trong quá trình tra soát với lý do khách hàng không
thực hiện giao dịch.
- Thời gian giao dịch hợp lệ là thời gian giao dịch phải nằm trong thời gian khuyến mãi của chương trình.
- Quy định tất toán trước hạn đối với tiền gửi: Ngân hàng Bản Việt sẽ không hoàn tiền đối với trường hợp
khách hàng thỏa điều kiện hưởng ưu đãi nhưng tất toán trước hạn trong thời gian diễn ra chương trình.
- Bằng việc tham gia chương trình này, khách hàng đồng ý với tất cả các điều kiện, điều khoản được liệt
kê theo thể lệ này và các điều khoản, điều kiện quy định về giao dịch trên ứng dụng Digimi của Ngân
hàng.
- Tiền thưởng sẽ được hoàn định kỳ vào tuần đầu tiên của mỗi tháng và tối đa 30 ngày sau khi chương
trình kết thúc.

