
  
  

 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

30 NĂM – VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG GIAO DỊCH DIGIMI 

1. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/12/2022 đến hết ngày 31/01/2023 

2. Hình thức khuyến mại: Chương trình Quay số xác định trúng thưởng 

3. Khách hàng của chương trình khuyến mại: Tất cả khách hàng sở hữu tài khoản thanh toán có phát sinh giao 

dịch trên Digimi 

4. Cơ cấu giải thưởng: 

Cơ cấu giải 

thưởng 
Nội dung giải thưởng 

Trị giá giải 

thưởng (VND) 
Số lượng 

Giải đặc biệt Evoucher Urbox mua sắm 01 chỉ vàng SJC 6.700.000 05 

Giải nhất Evoucher Urbox trị giá 500.000 VND 500.000 10 

Giải nhì Evoucher Urbox trị giá 200.000 VND 200.000 50 

Giải ba Evoucher Urbox trị giá 100.000 VND 100.000 100 

Giải khuyến khích Evoucher Urbox trị giá 50.000 VND 50.000 330 

- Giải thưởng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt 

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

5.1 Điều kiện, cách thức, thủ tục cụ thể: 

 Điều kiện tham gia: 

- Các khách hàng sẽ nhận được 01 mã số dự thưởng (MSDT) khi thực hiện các giao dịch sau trên Ngân hàng 

số Digimi: 

 Thanh toán hóa đơn (điện, nước, Internet, truyền hình, bảo hiểm, học phí, nạp phí giao thông,…) 

 Chuyển tiền, nạp tiền vào ví 

 Gửi tiết kiệm online 

 Mở và kích hoạt thẻ ghi nợ Digimi/Thẻ tín dụng Bản Việt online 

- Lưu ý: 

 Đối với giao dịch chuyển tiền và nạp tiền vào ví: mỗi ngày khách hàng sẽ chỉ nhận được tối đa 01 MSDT, 

áp dụng cho giao dịch đầu tiên từ 1.000.000 VND trở lên. 

 Đối với các giao dịch khác: không giới hạn số mã dự thưởng nhận được trong ngày. 

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

- Tại thời điểm xét cấp mã dự thưởng hoặc nhận thưởng, khách hàng đã tất toán sổ tiết kiệm (đối với khách 

hàng gửi tiết kiệm online), hủy thẻ (đối với khách hàng mở thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng online), khách hàng đóng 

tài khoản thanh toán online vĩnh viễn sẽ không được xét tham gia chương trình. 

5.2 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) vào ngày 08/02/2023.  

5.3 Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng: 



  
  

 

- Mã dự thưởng có cấu tạo bao gồm 8 chữ số bắt đầu từ 00000001 đến 99999999, 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. 

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

- Thời gian: Ngày 15/02/2023 

- 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: 330 giải khuyến khích, 100 giải 

ba, 50 giải nhì, 10 giải nhất và 05 giải đặc biệt. 

- 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. 

5.5 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 của 

khách hàng không muộn hơn ngày 21/02/2022. 

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

- Evoucher Urbox sẽ được Ngân hàng Bản Việt gửi đến số điện thoại của khách hàng trúng thưởng qua hình 

thức tin nhắn SMS trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày thực hiện quay số. 

- 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. 

6. 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 

7. 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. 



  
  

 

8. 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 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. 

 

 

 

 


