
 

 

THỂ LỆ GAME TẾT “LƯỚT NHỊP XUÂN, BỪNG BẢN SẮC” 

TRÊN NGÂN HÀNG SỐ DIGIMI 

1. Thời gian chơi game: Từ nay đến 12/02/2023 

2. Khách hàng tham gia: khách hàng sở hữu tài khoản Digimi 

3. Kho báu chờ bạn khám phá: 

- Tiền thưởng hấp dẫn lên đến 100.000.000 VND 

- Gần 4.000 evoucher Urbox với các mệnh giá từ 10.000 VND đến 100.000 VND 

4. Hướng dẫn chơi game: 

Bước 1: Đăng nhập vào ngân hàng số Digimi 

Bước 2: Nhấn vào icon game “Lướt nhịp xuân, bừng bản sắc” tại màn hình chính 

Bước 3: Phá đảo tất cả nhiệm vụ để nhận thêm lượt chơi game 

- Điểm danh lần đầu tiên trong ngày: Cộng 1 lượt chơi 

- Điểm danh vào khung giờ vàng (12h00 đến 12h59 & 20h-20h59): Cộng 1 lượt chơi/mỗi khung giờ 

- Chuyển khoản: Cộng 1 lượt chơi/giao dịch (tối đa 2 giao dịch/ngày) 

- Thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại và thanh toán QR: Cộng 3 lượt chơi/giao dịch (không giới hạn 

số giao dịch mỗi ngày) 

- Chia sẻ game trên Facebook cá nhân: Cộng 2 lượt chơi 

- Rủ thêm “cạ cứng” để phá đảo game: Cộng 1 lượt chơi khi có 1 người bạn nhập mã giới thiệu của bản 

thân (cộng tối đa 3 lượt chơi mỗi ngày) 

Bước 4: Chơi game để thu thập các huy hiệu  

- Người chơi bấm vào nút Bắt đầu để chơi game và thu thập huy hiệu . 

- Người chơi chạm vào màn hình để điều khiển quả bóng “hạ cánh” trên những chiếc đĩa âm nhạc và thu 

thập các huy hiệu . 

- Tốc độ di chuyển của quả bóng sẽ nhanh dần theo thời gian. 

- Lượt chơi sẽ kết thúc khi người chơi di chuyển quả bóng trượt ra khỏi chiếc đĩa âm nhạc hoặc tự ý thoát 

khỏi trình duyệt game. 

- Các huy hiệu  sẽ được cộng dồn qua những lần chơi và dùng để đổi vật phẩm tại Cửa hàng . 

Bước 5: Mua bao lì xì tại Cửa hàng  để nhận cơ hội tìm ra các mảnh ghép 

- Người chơi có thể sử dụng huy hiệu  để mua vật phẩm tại Cửa hàng  với giá như sau: 

• 20 huy hiệu  = 01 bao lì xì 

• 10 huy hiệu  = 01 lượt chơi game 

- Với mỗi bao lì xì mở ra, khách hàng có thể nhận được một trong các quà sau: 

• 01 trong 08 mảnh ghép của bức tranh gấm hoa 



 

 

• E-voucher Urbox với các mệnh giá 10.000 VND, 20.000 VND, 30.000 VND, 50.000 VND, 100.000 

VND 

• Câu chúc Xuân 2023 

Bước 6: Cơ hội nhận giải thưởng lên đến 100.000.000 VND khi thu thập đủ các mảnh ghép để hoàn 

thành bức tranh gấm hoa 

- Người chơi sẽ giành chiến thắng khi thu thập đủ 8 mảnh ghép khác nhau để tạo thành một bức tranh gấm 

hoa. 

- Trong trường hợp có nhiều người chơi hoàn thành bức tranh gấm hoa, tổng giải thưởng 100.000.000 

VND sẽ được chia đều cho những người chơi đó. 

5. Cách thức tặng thưởng: 

Tiền thưởng 100.000.000 VND: 

- Ngân hàng Bản Việt sẽ công bố danh sách các khách hàng chiến thắng trên website Ngân hàng Bản Việt 

(https://vietcapitalbank.com.vn), đồng thời liên hệ với khách hàng qua số điện thoại mà khách hàng đã đăng 

ký với ngân hàng. 

- Tiền thưởng sẽ được chuyển vào tài khoản thanh toán của khách hàng mở tại Ngân hàng Bản Việt trong vòng 

30 ngày kể từ khi kết thúc game. 

- Trong trường hợp Ngân hàng Bản Việt không thể liên hệ khách hàng, đồng thời cũng không nhận được bất 

kỳ yêu cầu nào từ khách hàng qua các kênh tương tác như email, hotline, fanpage Ngân hàng số digimi, 

fanpage Viet Capital Bank,… trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc game, Ngân hàng Bản Việt sẽ tiến hành 

hủy kết quả và không trao thưởng đến khách hàng đó. 

Các evoucher Urbox: 

- Evoucher mà người chơi thu thập được quá trình mở bao lì xì sẽ được lưu tại Bộ sưu tập cho đến hết ngày 

17/02/2023. Người chơi có thể bấm vào biểu tượng evoucher để sử dụng ngay hoặc lưu lại thông tin để sử 

dụng sau. 

- Sau thời điểm nêu trên, game sẽ đóng lại và ban tổ chức sẽ không hỗ trợ gửi quà lại cho khách hàng. 

Lưu ý: 

Người nhận thưởng có trách nhiệm nộp nộp thuế thu nhập không thường xuyên theo quy định của pháp luật 

hiện hành. Nếu được sự chấp thuận của người nhận thưởng, Ngân hàng Bản Việt sẽ khấu trừ khoản thuế thu 

nhập không thường xuyên, phí và lệ phí (nếu có) theo quy định của pháp luật trên trị giá giải thưởng đã nhận 

và thay mặt người nhận thưởng nộp theo quy định. 

https://vietcapitalbank.com.vn/

