
 

 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH 

A. DÀNH CHO KHÁCH HÀNG MỞ TÀI KHOẢN MỚI: Tặng 50.000 VND khi mở tài 

khoản thành công 

1. Thời gian chương trình: Từ 01/10/2022 đến 31/12/2022 

2. Hình thức ưu đãi: tiền mặt  

3. Phạm vi triển khai: trên toàn hệ thống ngân hàng Bản Việt 

4. Khách hàng áp dụng: khách hàng chưa đăng ký tài khoản tại Digimi  

5. Thể lệ chương trình:  

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

khoản trực tuyến thành công và phát sinh giao dịch trong vòng 20 ngày tính từ ngày 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. 

- Áp dụng tối đa 35.000 tài khoản thỏa điều kiện nhận thưởng của chương trình. 

B. DÀNH CHO KHÁCH HÀNG GIỚI THIỆU MỞ TÀI KHOẢN: Nhận 20.000 VND khi 

giới thiệu mở tài khoản mới 

1. Thời gian chương trình: Từ 01/10/2022 đến 31/12/2022 

2. Hình thức ưu đãi: tiền mặt  

3. Phạm vi triển khai: trên toàn hệ thống ngân hàng Bản Việt 

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

gồm Teller, CBO, RBO) 

- Đối với nhân viên: Chi thưởng 

- Đối với khách hàng: Chi hoa hồng môi giới 

5. Thể lệ chương trình:  

- Tặng ưu đãi bằng tiền 20.000 VND vào tài khoản cho người giới thiệu khi giới thiệu 01 

khách hàng mở tài khoản trực tuyến thành công (khách hàng nhập số điện thoại người giới 

thiệu vào màn hình đăng ký mở tài khoản trực tuyến). Số điện thoại người giới thiệu là số 

điện thoại đăng ký tại ngân hàng và đang sử dụng Digimi. 

- Khách hàng mở tài khoản thành công là khách hàng đã kích hoạt ứng dụng Digimi thành 

công và được ngân hàng hậu kiểm thành công. 



 

 

- Người giới thiệu là nhân viên, khách hàng đã có tài khoản tại ngân hàng Bản Việt. 

- Nếu người giới thiệu chưa có thông tin tại ngân hàng Bản Việt, người giới thiệu sẽ mở tài 

khoản trực tuyến trước khi giới thiệu cho người khác. 

- Không giới hạn người được giới thiệu trên mỗi khách hàng. 

- Danh sách khách hàng thỏa điều kiện sẽ được tổng hợp định kỳ vào ngày 15 và 30 hàng 

tháng, và chi thưởng trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày chốt danh sách. 

C. QUY ĐỊNH CHUNG 

- Khách hàng và nhân viên Ngân hàng Bản Việt chịu trách nhiệm về các khoản chi phí phát 

sinh liên quan đến việc nhận thưởng và nhận hoa hồng bao gồm thuế thu nhập cá nhân, các 

loại thuế liên quan,… Ngân hàng có quyền khấu trừ các khoản thuế, chi phí trong quá trình 

chi trả phù hợp với quy trình kế toán thanh toán của ngân hàng và quy định pháp luật. 

- 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. 

- 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. Trong trường hợp kết thúc chương trình 

khuyến mãi trước thời hạn đăng ký, ngân hàng sẽ gửi thông báo tới Sở Công Thương và 

Khách hàng. Các thông báo liên quan đến chương trình sẽ được công bố trên website của 

Ngân hàng Bản Việt. 


