
  

  

 

 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI NHÂN DỊP SỰ KIỆN WORLD CUP 2022 

DÀNH CHO CHỦ THẺ TÍN DỤNG BẢN VIỆT 

1. Tên chương trình khuyến mại: “Hòa nhịp World Cup, rinh Smart TV cùng Thẻ tín dụng Bản Việt” 

2. Loại thẻ áp dụng: Thẻ tín dụng VISA/JCB/NAPAS Bản Việt 

3. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 12/10/2022 đến hết ngày 13/11/2022 

4. Phạm vi khuyến mại: Toàn quốc 

5. Hình thức khuyến mại: Quay số trúng thưởng 

6. Khách hàng của chương trình khuyến mại: Chủ thẻ chính của thẻ tín dụng VISA/JCB/NAPAS Bản Việt  

7. Cơ cấu giải thưởng: 

Cơ cấu giải 

thưởng 
Nội dung giải thưởng 

Trị giá giải 

thưởng (VND) 

Số 

lượng 

 Thành tiền 

(VND) 

Giải nhất 
01 Smart Tivi Samsung 4K Crystal UHD 60 

inch UA60BU8000 
22.900.000 03 68.700.000 

Giải nhì 01 dàn âm thanh Sony HT-S40R 8.500.000 05 42.500.000 

Giải ba 

01 bóng Adidas Al Rihla Pro World Cup 2022 

và 01 Áo thun Adidas Graphic FIFA 

World Cup 2022 

4.150.000 58 240.700.000 

Tổng cộng 66 351.900.000 

Lưu ý: Quà tặng có thể quy đổi thành tiền mặt. 

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

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

❖ Điều kiện tham gia: 

STT Điều kiện nhận mã Số lượng mã dự thưởng nhận được 

1 

Mở và kích hoạt thẻ: 

- Khách hàng mở và kích hoạt thẻ tín dụng Bản Việt 

trong thời gian chương trình (*) 

02 mã số dự thưởng 

2 

Chỉ kích hoạt thẻ: 

- Khách hàng đã mở thẻ trước đó nhưng kích hoạt thẻ 

tín dụng Bản Việt trong thời gian chương trình (*) 

01 mã số dự thưởng 

3 Khách hàng ngủ đông phát sinh giao dịch đầu tiên 01 mã số dự thưởng 



  

  

 

 

hợp lệ: 

- Khách hàng ngủ đông (khách hàng sở hữu thẻ tín 

dụng đã kích hoạt nhưng không có phát sinh giao 

dịch từ 90 ngày trở lên tính từ thời điểm diễn ra 

chương trình trở về trước) phát sinh giao dịch đầu 

tiên hợp lệ (**) bằng Thẻ tín dụng Bản Việt 

4 

Khách hàng phát sinh giao dịch bằng Thẻ tín dụng 

Bản Việt: 

- Với mỗi 3.000.000 VND doanh số chi tiêu hợp lệ 

phát sinh bằng Thẻ tín dụng Bản Việt, khách hàng sẽ 

được nhận 01 mã dự thưởng. 

- Doanh số chi tiêu hợp lệ là tổng giá trị các giao dịch 

hợp lệ (**) bằng Thẻ tín dụng Bản Việt của khách 

hàng (tính theo CIF) trong thời gian diễn chương 

trình (không bao gồm các giá trị giao dịch hoàn trả, 

giao dịch hủy). Giao dịch của thẻ phụ được tính cho 

thẻ chính. 

Số lượng mã dự thưởng được tính theo 

công thức sau: 

- Số lượng mã dự thưởng = Tổng 

doanh số chi tiêu thẻ /3.000.000 

VND (chỉ lấy phần nguyên) 

- Ví dụ: Trong suốt thời gian diễn ra 

chương trình, khách hàng phát sinh 

tổng chi tiêu là 25.500.000 VND, 

như vậy khách hàng sẽ nhận được 8 

mã dự thưởng (Số mã dự thưởng = 

25.500.000 / 3.000.000 = 8,5. Lấy 

phần nguyên = 8 mã dự thưởng). 

- Mỗi khách hàng không bị giới hạn số lượng mã dự thưởng trong suốt chương trình. 

- Tại thời điểm xét cấp mã dự thưởng hoặc nhận thưởng, khách hàng đã đóng tất cả Thẻ tín dụng Bản Việt 

thì mọi giao dịch thực hiện trước đó sẽ không được tính và chủ thẻ không được xét tham gia chương trình. 

Lưu ý: 

- (*): Không áp dụng với Thẻ tín dụng gia hạn, Thẻ tín dụng đã bị hủy nhưng mở lại trong vòng 90 ngày kể 

từ ngày hủy thẻ. 

- (**): Giao dịch hợp lệ là giao dịch dùng Thẻ tín dụng Bản Việt để mua hàng hóa, dịch vụ từ ngày 

12/10/2022 đến hết ngày 13/11/2022, không bao gồm các giao dịch rút tiền mặt hoặc tương đương rút 

tiền mặt, giao dịch phí, lãi, giao dịch nạp tiền vào Ví điện tử, giao dịch phát sinh do sự cố của hệ thống, 

giao dịch kích hoạt thẻ (test), giao dịch hoàn trả, giao dịch hủy, giao dịch thanh toán sao kê, giao dịch 

thanh toán hóa đơn giá trị gia tăng (tại các MCC 4900 (Nước, Điện lực); 4814 (Viễn Thông)). 

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

- Mã dự thưởng của mỗi khách hàng đủ điều kiện tham gia chương trình sẽ được Ngân hàng Bản Việt thông 

báo qua số điện thoại (SMS), thông báo từ ứng dụng Digimi (Notification), Email cá nhân vào ngày 

17/11/2022.  

- Nội dung SMS: 

Cam on Quy khach da tham gia chuong trinh “Hoa nhip World Cup, rinh Smart TV cung The tin dung 

Ban Viet”. Ma so du thuong cua Quy khach la 123456 den 123460. Xem chi tiet tai [đường dẫn hiển thị 



  

  

 

 

chi tiết mã dự thưởng]. LH 1900555596 (1.500d/phut) 

- Nội dung thông báo qua ứng dụng Digimi: 

Cảm ơn Quý khách đã tham gia chương trình “Hòa nhịp World Cup, rinh Smart TV cùng Thẻ tín dụng 

Bản Việt” 

Mã số dự thưởng của Quý khách là: 123456 đến 123460 

Thời gian tổ chức quay thưởng: 21/11/2022 

Xem chi tiết danh sách mã số dự thưởng và sự kiện quay số trúng thưởng tại đây 

- Nội dung thông báo qua Email: 

Kính gửi Quý khách hàng [Họ tên Khách Hàng], 

Cảm ơn Quý khách đã đồng hành cùng Ngân hàng Bản Việt xuyên suốt chương trình “Hòa nhịp World 

Cup, rinh Smart TV” diễn ra từ ngày 12/10/2022 đến hết ngày 13/11/2022. 

Mã số dự thưởng của Quý khách là: 123456 đến 123460. 

Với mã số dự thưởng này, Quý khách sẽ được tham gia chương trình quay số trúng thưởng diễn ra vào 

ngày 21/11/2022 và có cơ hội nhận được các giải thưởng hấp dẫn. 

Xem chi tiết mã số dự thưởng và sự kiện quay số trúng thưởng tại đây. 

Trân trọng, 

Ngân hàng bản Việt 

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

- Mã dự thưởng có cấu tạo bao gồm 6 chữ số bắt đầu là số 000001 đến số 999999, được đánh số theo thứ tự 

ngẫu nhiên. Số lượng mã dự thưởng sẽ được phát hành dựa theo điều kiện được quy định ở mục 8.1. 

- Tổng số bằng chứng xác định trúng thưởng phát hành: phụ thuộc số lượng khách hàng đủ điều kiện. 

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

- Thời gian: Ngày 21/11/2022 lúc 9:30 

- Địa điểm: tại trụ sở chính của Ngân hàng Bản Việt - số 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Cách thức thực hiện: mã số trúng thưởng sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên bằng phần mềm quay số, mã số 

trúng thưởng sẽ được xác định theo thứ tự tương ứng với các giải thưởng như sau: 58 giải ba, 05 giải nhì 

và 03 giải nhất. 

- Lưu ý: Kết quả của lễ quay thưởng sẽ được lập thành văn bản và có chữ ký xác nhận của các bên chứng 

kiến lễ quay thưởng. 

8.5. Thông báo trúng thưởng: 

- Sau khi xác định được khách hàng trúng thưởng, Ngân hàng Bản Việt sẽ thông báo trúng thưởng trên 

website của ngân hàng (https://vietcapitalbank.com.vn), đồng thời gọi điện hoặc gửi thông báo đến số điện 



  

  

 

 

thoại/email khách hàng đăng ký không muộn hơn ngày 25/11/2022. 

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

- Khách hàng trúng thưởng sẽ nhận thưởng tại điểm giao dịch của Ngân hàng Bản Việt nơi khách hàng đã 

đăng ký mở thẻ.  

- Khi đến nhận thưởng, Khách hàng trúng thưởng cần xuất trình Chứng minh nhân dân (CMND)/Căn cước 

công dân (CCCD) hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực phù hợp với các giấy tờ/ hồ sơ định danh lưu tại Ngân hàng 

để nhân viên ngân hàng đối chiếu và trao thưởng. 

- Trong trường hợp khách hàng ủy quyền cho người khác nhận giải thưởng, người nhận thay sẽ phải xuất 

trình bản gốc CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu của mình, bản sao có công chứng giấy CMND/CCCD hoặc hộ 

chiếu của người trúng thưởng và bản gốc giấy ủy quyền hợp lệ có công chứng/chứng thực theo quy định 

của Pháp luật. 

- 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. 

9. 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 

10. 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. 

- 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. 

11. Các quy định khác: 

- Khách hàng phải chịu mọi chi phí phát sinh (nếu có) liên quan đến việc nhận ưu đãi từ chương trình, bao 

gồm thực hiện nghĩa vụ đóng 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 chủ thẻ nhận được (nếu có). 

- Ngân hàng Bản Việt hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc quản lý khâu phát hành bằng chứng xác định 

trúng thưởng trong chương trình khuyến mại và đưa bằng chứng xác định trúng thưởng vào lưu thông 

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


  

  

 

 

trong chương trình khuyến mại. 

- 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.  


