
  

 

 

 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH “GENERALI HẠ CÁNH DIGIMI” 

1. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Gói bảo hiểm sức khỏe tại ứng dụng Digimi thuộc ngân hàng Bản Việt  

2. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 03/10/2022 đến hết ngày 22/12/2022 

3. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc. 

4. Hình thức khuyến mại: Vòng quay may mắn xác định trúng thưởng 

5. Khách hàng của chương trình khuyến mại:  

- Khách hàng là cá nhân đã có tài khoản thanh toán online và đăng ký mua gói bảo hiểm sức khỏe tại ứng dụng 

Digimi thuộc ngân hàng Bản Việt trong thời gian diễn ra chương trình.  

- Khách hàng là cá nhân mở mới tài khoản thanh toán online và đăng ký mua gói bảo hiểm sức khỏe tại ứng dụng 

Digimi thuộc ngân hàng Bản Việt trong thời gian diễn ra chương trình.  

6. Cơ cấu giải thưởng: 

Stt Cơ cấu giải thưởng 
Đơn giá (gồm 

VAT) 
Số lượng 

 Thành tiền 

(VND) 

1 Máy ép chậm Panasonic PAVH-MJ-L500SRA 6,000,000 3 18,000,000 

2 Voucher mua sắm Got it 500,000VND 500,000 20 10,000,000 

3 Voucher mua sắm Got it 100,000VND 100,000 97 9,700,000 

4 Voucher mua sắm Got it 50,000VND 50,000 180 9,000,000 

Tổng cộng 300 46,700,000 

- Bằng chữ: Bốn mươi sáu triệu bảy trăm ngàn đồng. 

- Tổng giá trị giải thưởng so với tổng giá trị hàng hóa khuyến mại là 0.05%.  

- Hạn sử dụng Voucher Got it đến hết ngày 30/12/2023 

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

8.1.  Điều kiện, cách thức, thủ tục cụ thể: 

❖ Điều kiện tham gia: 

- Khách hàng nhận được 01 lượt tham gia vòng quay may mắn tại trang web vòng quay may mắn khi khách hàng 

đăng ký mua thành công 01 gói bảo hiểm sức khỏe trên ứng dụng Digimi thuộc ngân hàng Bản Việt.  

- Số lượt tham gia vòng quay may mắn phụ thuộc vào số lượng gói bảo hiểm đăng ký thành công của khách hàng 

theo công thức:  

o Số lượt quay = Số lượng gói bảo hiểm đăng ký thành công của khách hàng  

- Không giới hạn giá trị gói bảo hiểm. 

- Mỗi hồ sơ yêu cầu đăng ký mua bảo hiểm thành công, khách hàng được cấp một mã xác nhận để đăng nhập trên 

trang web vòng quay may mắn để tham gia. 

❖ Quy định chung: 

- Kết quả vòng quay chỉ hợp lệ khi khách hàng nhập đúng mã tham dự cũng chính là số hợp đồng được phát 

hành thành công. 

8.2. Thời gian, cách thức phát hành bằng chứng xác định trúng thưởng: 



  

 

 

 

- Mã xác nhận tham gia vòng quay may mắn của mỗi khách hàng đủ điều kiện tham gia chương trình sẽ được 

Ngân hàng Bản Việt thông báo qua điện thoại (SMS) hoặc thông báo từ ứng dụng Digimi (Notification) trong 

vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày khách hàng thực hiện đăng ký mua và thanh toán thành công gói bảo hiểm sức 

khỏe.  

- Nội dung SMS: 

Ma xac nhan CT “Generali ha canh Digimi” cua Quy khach la xxxxxx. Quay so tai https://bit.ly/xxxxxx tu 

03/10-27/12/2022. LH 1900555596 (1.500d/phut). 

- Nội dung thông báo qua ứng dụng Digimi: 

Cảm ơn bạn đã đăng ký mua gói bảo hiểm sức khỏe Generali tại ngân hàng số Digimi.  

Mã xác nhận tham gia vòng quay: xxxxxx 

Tham gia vòng quay tại: https://generali.vn/su-kien/bao-hiem-truc-tuyen-digimi  

Thời gian tham gia: 22/9-27/12/2022 

- Khách hàng chỉ có thể tham gia quay số trong thời gian diễn ra chương trình.  

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

- Bằng chứng xác định trúng thưởng là lượt tham gia vòng quay may mắn tại trang website: https://generali.vn/su-

kien/bao-hiem-truc-tuyen-digimi được cấp cho khách hàng sau khi đăng ký mua gói bảo hiểm sức khỏe thành 

công.  

- Mã xác nhận được Ngân hàng Bản Việt gửi cho khách hàng thỏa điều kiện tham gia chương trình. Mã xác nhận 

bao gồm 8 ký tự, có 3 chữ số đầu là 880xxxxx, trong đó x là chữ số từ 0 đến 9.  

- Tổng số bằng chứng xác định trúng thưởng: 300 lượt quay số trúng thưởng 

- Kết quả quay số và trúng thưởng được lựa chọn ngẫu nhiên từ hệ thống của chương trình. 

- Kết quả trúng thưởng sẽ được thông báo ngay trên giao diện trang web Vòng quay may mắn. 

- Toàn bộ kết quả trúng thưởng sẽ được công bố trên trang web và fanpage Viet Capital Bank. 

8.4. Thời gian, địa điểm và cách thức xác định trúng thưởng 

- Thời gian đăng ký mua gói bảo hiểm: 03/10/2022 đến hết ngày 22/12/2022 

- Thời gian thực hiện quay số: 03/10/2022 đến hết ngày 27/12/2022 

- Địa điểm thực hiện quay số: https://generali.vn/su-kien/bao-hiem-truc-tuyen-digimi  

- Cách thức xác định trúng thưởng:  

Bước  Chi tiết 

Bước 1 Khách hàng truy cập vào trang web Vòng quay may mắn. 

Bước 2 Đăng nhập thông tin quay số bằng mã xác nhận mà ngân hàng đã gửi qua tin nhắn 

(SMS)/ notification cho khách hàng. 

Bước 3 Bấm vào nút Quay ngay được hiển thị trên màn hình, mũi tên sẽ bắt đầu xoay tròn. Mũi 

tên dừng lại ở vị trí quà tặng nào thì khách hàng sẽ nhận quà tặng tương ứng.  

- Cấu trúc thiết kế vòng quay may mắn: 

https://generali.vn/su-kien/bao-hiem-truc-tuyen-digimi
https://generali.vn/su-kien/bao-hiem-truc-tuyen-digimi
https://generali.vn/su-kien/bao-hiem-truc-tuyen-digimi
https://generali.vn/su-kien/bao-hiem-truc-tuyen-digimi


  

 

 

 

• Vòng quay may mắn sẽ bao gồm 4 ô: Máy ép chậm Panasonic PAVH-MJ-L500SRA 6.000.000VND; 

Evoucher Gotit 500.000VND; Evoucher Gotit 100.000VND; Evoucher Gotit 50.000VND 

• Khách hàng quay vào ô giải thưởng nào sẽ nhận được phần thưởng tương ứng với ô đó: 

o Mũi tên may mắn chỉ vào ô “Máy ép chậm Panasonic PAVH-MJ-L500SRA 6.000.000VND”: Khách 

hàng trúng thưởng Máy ép chậm Panasonic PAVH-MJ-L500SRA 6.000.000VND. 

o Mũi tên may mắn chỉ vào ô “Evoucher Gotit 500.000VND”: Khách hàng trúng thưởng Evoucher Gotit 

500.000VND 

o Mũi tên may mắn chỉ vào ô “Evoucher Gotit 100.000VND”: Khách hàng trúng thưởng Evoucher Gotit 

100.000VND 

o Mũi tên may mắn chỉ vào ô “Evoucher Gotit 50.000VND”: Khách hàng trúng thưởng Evoucher Gotit 

50.000VND 

- Giải thưởng sẽ được hệ thống lựa chọn ngẫu nhiên dựa trên số lượng còn lại của từng loại giải thưởng ngay tại 

thời điểm khách hàng kết thúc lượt quay. Khách hàng sẽ không thể quay vào ô giải thưởng đó nếu như số lượng 

giải thưởng đã hết. 

- Ngân hàng Bản Việt có trách nhiệm cập nhật liên tục và công khai danh sách Khách hàng đã trúng giải 

cũng như số lượng giải thưởng còn lại ngay trên trang web Vòng quay may mắn cho đến khi kết thúc đợt 

quay số. 

- Ngân hàng Bản Việt có trách nhiệm công bố danh sách khách hàng đã trúng giải ngay trên trang web và fanpage 

Viet Capital Bank. 

- Sau ngày 27/12/2022, nếu còn giải thưởng quay vòng quay may mắn chưa có khách hàng trúng thưởng Ngân 

hàng Bản Việt sẽ tổ chức quay số bằng phần mềm điện tử cho tất cả các mã xác nhận được cấp trong chương 

trình (bao gồm cả các mã đã sử dụng hết, sử dụng một phần hoặc chưa sử dụng lượt quay) được phát hành trong 

thời gian diễn ra chương trình để xác định khách hàng trúng các giải thưởng còn lại. 

• Địa điểm: Hội sở ngân hàng Bản Việt – 412 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, Tp.HCM. 

• Thời gian: 30/12/2022 

• Cách thức xác định trúng thưởng: Tất cả mã xác nhận được cho vào kho quay số. Khách hàng trúng thưởng 

là khách hàng sở hữu mã xác nhận trùng với mã xác nhận quay trúng. Mỗi khách hàng chỉ có duy nhất 01 

mã xác nhận (không tính lượt quay). Mã xác nhận đã trúng thưởng không được quay giải thưởng tiếp theo.  

• Thứ tự quay số: Ngân hàng Bản Việt sẽ thực hiện quay theo thứ tự giải thưởng có giá trị thấp đến giải thưởng 

có giá trị cao.  

• Kết quả lễ quay số sẽ được lập thành văn bản và có chữ ký xác nhận của các bên chứng kiến lễ quay số.  

8.5. Thông báo trúng thưởng: 

- Kết quả trúng thưởng sẽ được hiển thị trên màn hình ngay sau khi khách hàng quay trúng vào 01 trong các ô có 

chứa giải thưởng. 



  

 

 

 

- Ngân hàng Bản Việt sẽ công bố danh sách trúng thưởng trên website chính thức của ngân hàng 

(www.vietcapitalbank.com.vn), đồng thời gửi tin nhắn SMS hoặc gọi điện thoại thông báo đến khách hàng trong 

5 ngày làm việc sau khi kết thúc thời gian thực hiện vòng quay vào ngày 27/12/2022.  

8.6. Thời gian, địa điểm, cách thức và thủ tục trao giải thưởng: 

- Địa điểm trao thưởng:  

• Đối với khách hàng nhận thưởng Evoucher sẽ được Ngân hàng Bản Việt gửi tin nhắn SMS trong vòng 

7 ngày làm việc kể từ ngày thực hiện quay vòng quay may mắn.  

• Đối với khách hàng nhận thưởng Máy ép chậm Panasonic PAVH-MJ-L500SRA sẽ được Ngân hàng 

Bản Việt gọi điện thoại xác nhận thông tin và chuyển quà tặng đến địa chỉ được cung cấp trong vòng 

15 ngày làm việc. Trong trường hợp khách hàng có nhu cầu quy đổi thành Evoucher mua sắm, Ngân 

hàng Bản Việt sẽ gửi thông tin quà tặng qua tin nhắn SMS cho khách hàng trong vòng 7 ngày làm việc.  

- Cách thức trao thưởng:  

• Quà tặng không được quy đổi thành tiền mặt  

• Quà tặng Máy ép chậm Panasonic PAVH-MJ-L500SRA có thể quy đổi thành Evoucher Gotit có giá trị 

tương ứng.  

- Thời hạn cuối cùng Ngân hàng Bản Việt có trách nhiệm trao thưởng cho khách hàng là 45 ngày kể từ ngày kết 

thúc chương trình khuyến mại theo quy định tại mục 3 Thể lệ này; 

- Khách hàng trúng thưởng phải nộp thuế thu nhập không thường xuyên và loại thuế phát sinh theo mức quy định 

của Nhà nước căn cứ vào giá trị giải thưởng khách hàng nhận được (nếu có). Nếu được sự chấp thuận của khách 

hàng trúng thưởng Ngân hàng Bản Việt sẽ khấu trừ khoản thuế thu nhập không thường xuyên theo quy định của 

pháp luật trên trị giá giải thưởng mà khách hàng đã trúng và thay mặt khách hàng nộp theo quy định. 

8. Đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến chương trình khuyến mại (người 

liên hệ, điện thoại): Mọi chi tiết liên quan đến chương trình khuyến mại, khách hàng liên hệ các điểm giao dịch 

của Ngân hàng Bản Việt hoặc liên hệ:  

Ngân hàng TMCP Bản Việt 

412 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, Tp.HCM 

Điện thoại: 028 62679679 

9. Trách nhiệm công bố thông tin: 

- Ngân hàng Bản Việt thông báo công khai chi tiết nội dung của thể lệ chương trình khuyến mại trên Website: 

www.vietcapitalbank.com.vn và niêm yết tại các điểm giao dịch của Ngân hàng. 

- Ngân hàng Bản Việt sẽ chịu trách nhiệm trong việc thông báo kết quả trúng thưởng trên webiste ngân hàng: 

www.vietcapitalbank.com.vn và ít nhất một phương tiện thông tin đại chúng khác. 

10. Các quy định khác: 

- Khách hàng được hưởng ưu đãi theo chương trình đồng nghĩa với việc đã đọc, hiểu rõ, đồng ý và chấp thuận 

các quy định về tiền gửi tiết kiệm liên quan tại Ngân hàng Bản Việt (bao gồm nhưng không giới hạn: quy định 

về tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi có kỳ hạn của Ngân hàng Bản Việt, các sản phẩm tiền gửi trực tuyến. 

http://www.vietcapitalbank.com.vn/
http://www.vietcapitalbank.com.vn/


  

 

 

 

- Ngân hàng Bản Việt được miễn trách nhiệm đối với các trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật 

trong thời gian triển khai chương trình. 

- Nếu được khách hàng đồng ý, Ngân hàng Bản Việt sẽ sử dụng tên và hình ảnh của khách hàng trúng giải cho 

mục đích quảng cáo thương mại. 

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình này, Ngân hàng Bản Việt có trách nhiệm trực 

tiếp giải quyết, nếu không thỏa thuận được tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành. 

- Sau khi kết thúc chương trình khuyến mại, Ngân hàng Bản Việt có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện 

chương trình khuyến mại theo đúng quy định của pháp luật về thời hạn báo cáo, hồ sơ báo cáo và các giấy tờ 

kèm theo. 

- Đối với những giải thưởng không có người trúng thưởng Ngân hàng Bản Việt 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. 

- Mọi thắc mắc về chương trình Quý khách vui lòng liên hệ hotline 1900 555 596 để được hỗ trợ. 

 

                                                            

 


