
  
 

 

 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH 
Giao dịch đều đặn, nhận quà đều tay 

1. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Giao dịch tài khoản trên ứng dụng ngân hàng số Digimi 

2. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 15/03/2023 đến hết ngày 15/06/2023 

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

4. Hình thức khuyến mại: Quay xác định trúng thưởng bằng tính năng “Vòng quay may mắn” liên kết trên 
ứng dụng ngân hàng số Digimi 

5. Khách hàng của chương trình khuyến mại: 

Khách hàng (KH) là cá nhân sở hữu tài khoản thanh toán Bản Việt (không bao gồm các tài khoản có đầu 
mã 900, 901, 902, 903, 800, 802, 803, 804) và thực hiện các giao dịch như sau trên ứng dụng ngân hàng số 
Digimi trong thời gian khuyến mại:  

 
STT Loại giao dịch 

1 Nạp tiền điện thoại 

2 Thanh toán hóa đơn 

3 Thanh toán QR (Vnpay) từ 100.000đ 

4 Chuyển khoản (trong và ngoài hệ thống) từ 100.000đ 

5 Mở thẻ online (thẻ Digimi, thẻ tín dụng) 

6 Mua bảo hiểm Generali từ 1.000.000đ 

7 Đăng ký chứng chỉ quỹ VCAM từ 1.000.000đ 

8 Tạo nickname tài khoản 

6. Cơ cấu giải thưởng: 

Tên giải Loại giải thưởng Số Lượng Giá trị (VND) 

Giải 1 Voucher Urbox 500.000đ 100 500,000  

Giải 2 Voucher Urbox 200.000đ 200 200,000 

Giải 3 Voucher Urbox 100.000đ 300 100,000 

Giải 4 Voucher Urbox 50.000đ 500 50,000  

Giải 5 Voucher Urbox 20.000đ 2000 20,000 

Giải 6 Voucher Urbox 10.000đ 20,000 10,000 

Giải khuyến khích 50 điểm thưởng (*) 2,300,000 50 

Tổng cộng 2,323,100  

(*) Điểm thưởng nhận được từ chương trình sẽ được chuyển vào tài khoản Điểm thưởng của khách 
hàng trên ứng dụng ngân hàng số Digimi tối đa 01 ngày làm việc sau khi khách hàng quay trúng 
thưởng. Điểm thưởng có thể sử dụng để được hoàn tiền hoặc đổi evoucher tại mục Ưu đãi > Kho quà 
trên ứng dụng ngân hàng số Digimi với tỷ lệ quy đổi 1 điểm = 1 VND. 

- Thời hạn sử dụng của các giải thưởng eVoucher Urbox đến hết ngày 30/06/2023. 

7. Nội dung chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại: 
7.1 Điều kiện, cách thức, thủ tục cụ thể: 



  
 

 

 

 Điều kiện tham gia: 

- Khách hàng thực hiện các giao dịch thỏa điều kiện chương trình, sẽ nhận được lượt quay xác định 
trúng thưởng (sau đây gọi tắt là lượt tham gia) và tham gia quay xác định trúng thưởng bằng cách 
đăng nhập ứng dụng ngân hàng số Digimi và chọn mục “Vòng quay may mắn” trên ứng dụng. 

- Khách hàng thực hiện một trong những loại giao dịch sau qua ứng dụng ngân hàng số Digimi: 

STT Loại giao dịch Điều kiện nhận lượt 

tham gia 

Ghi chú 

Các giao dịch qua Digimi có giá trị tiền (Trạng thái giao dịch hợp lệ được xác định khi tài khoản 

thanh toán của khách hàng đã trừ tiền thành công) 

1 Nạp tiền điện thoại 1 giao dịch thành 

công nhận 01 lượt 

Tối đa 3 lượt/KH/ngày 

2 Thanh toán hóa đơn 1 giao dịch thành 

công nhận 01 lượt 

Tối đa 3 lượt/KH/ngày 

3 Thanh toán QR từ 100.000đ 1 giao dịch thành 

công nhận 01 lượt 

Tối đa 1 lượt/KH/ngày 

4 Chuyển khoản (trong và ngoài hệ 

thống) từ 100.000đ 

1 giao dịch thành 

công nhận 01 lượt 

Tối đa 3 lượt/KH/ngày 

5 Mở thẻ online 1 giao dịch thành 

công nhận 01 lượt 

Tối đa 2 lượt/KH/trong 

thời gian chương trình 

6 Mua bảo hiểm Generali từ 

1.000.000đ 

1 giao dịch thành 

công nhận 01 lượt 

Tối đa 1 lượt/KH/trong 

thời gian chương trình 

7 Đăng ký chứng chỉ quỹ VCAM từ 

1.000.000đ 

1 giao dịch thành 

công nhận 01 lượt 

Tối đa 1 lượt/KH/trong 

thời gian chương trình 

8 Tạo nickname tài khoản 1 giao dịch thành 

công nhận 01 lượt 

Tối đa 1 lượt/KH/ngày 

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

- Với mỗi giao dịch thành công thỏa điều kiện theo điều 7.1, hệ thống sẽ tự động cập nhật lượt tham 
gia cho khách hàng. Số lượt được tạo ra tương ứng với số giao dịch thực hiện thành công & theo 
quy định của chương trình. 

- Khách hàng chủ động truy cập mục “Vòng quay may mắn” trên màn hình trang chủ ứng dụng ngân 
hàng số Digimi để kiểm tra số lượt và thực hiện việc quay thưởng. 

- Số lượt tham gia được tạo ra sau mỗi giao dịch thành công được thông báo đến khách hàng dưới 
dạng tin nhắn thông báo trên ứng dụng ngân hàng số Digimi từ khi khách hàng đạt điều kiện nhận 
lượt tham gia. 

- Khách hàng kiểm tra lịch sử số lượt tham gia được sinh ra bằng cách truy cập vào ứng dụng Digimi 

chọn mục “Thông báo” hình  

- Mỗi khách hàng có thể có nhiều lượt tham gia nếu thực hiện nhiều giao dịch hợp lệ với số lượng 
lượt quay được quy định theo điều 7.1. Lượt quay có giá trị trong ngày và các lượt quay chưa quay 
trong ngày sẽ không còn giá trị tham dự vào ngày tiếp theo. 

7.3 Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng: 



  
 

 

 

- Hệ thống quay thưởng của Digimi xác định trúng thưởng và thông báo kết quả ngay trên màn hình 
ứng dụng hoặc truy cập mục “Quà của tôi” để kiểm tra giải thưởng 

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

- Khách hàng có thể quay vào bất kỳ thời điểm nào trong chương trình khuyến mại nhưng không 
quá 23h59 ngày 15/06/2023. 

- Cách thức xác định trúng thưởng: Khách hàng quay số trực tuyến (Online) bằng hệ thống tự động 
của ngân hàng Bản Việt. 

- Khách hàng đăng nhập ứng dụng ngân hàng số Digimi, lựa chọn chức năng “Vòng quay may mắn” 
và tiến hành quay thưởng. 

- Hệ thống quay số của ngân hàng Bản Việt sẽ tự động xác định giải thưởng từ kho giải thưởng còn 
lại tại thời điểm khách hàng xác định trúng thưởng và thông báo kết quả ngay trên màn hình ứng 
dụng trong vòng tối đa 15 phút hoặc khách hàng truy cập mục “Quà của tôi” được hiển thị trong 
chức năng “Vòng quay may mắn” liên kết ứng dụng ngân hàng số Digimi để kiểm tra giải thưởng. 

- Trường hợp khách hàng đóng tài khoản trong thời gian diễn ra chương trình hoặc tại thời điểm trả 
thưởng sẽ không được trao thưởng. 

- Thời hạn cuối cùng khách hàng có thể tham gia chương trình để xác định trúng thưởng là 23h59 
ngày 15/06/2023. Sau thời hạn này, các lượt quay chưa quay sẽ không còn giá trị tham dự chương 
trình khuyến mại. 

7.5 Thông báo trúng thưởng: 

- Khách hàng nhận thông báo trúng trưởng trên màn hình ứng dụng ngay khi kết thúc mỗi lượt tham 
gia. 

Trong thời gian tối đa 24 giờ kể từ thời điểm khách hàng quay trúng giải thưởng trên hệ thống, hệ 
thống sẽ tự động gửi thông báo (dạng notification) trúng thưởng cho khách hàng trúng thưởng qua 
ứng dụng ngân hàng số Digimi. 

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

- Cách thức trao thưởng: Chương trình thực hiện trả thưởng vào mục “Ưu đãi” trên ứng dụng ngân 
hàng số Digimi trong thời gian tối đa 24h kể từ thời điểm khách hàng thực hiện quay số thành công 
và trúng một trong các giải thưởng của chương trình được nêu chi tiết tại mục 7. 

- Đối với giải thưởng Evoucher Urbox: Khách hàng sử dụng mã trúng thưởng được cung cấp tại 
mục “Ưu đãi > Kho quà” trên ứng dụng ngân hàng số Digimi sau khi trúng thưởng từ ngân hàng 
Bản Việt để sử dụng khi giao dịch/mua sắm tại website www.urbox.vn 

- Đối với giải thưởng Điểm thưởng: ngân hàng Bản Việt sẽ thực hiện cộng điểm thưởng mà khách 
hàng đã trúng thưởng vào tài khoản điểm thưởng của khách hàng tại mục “Ưu đãi” trên ứng dụng 
ngân hàng số Digimi. 

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 

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 tài khoản thanh toán liên quan tại Ngân hàng Bản Việt (bao gồm nhưng 
không giới hạn: quy định về tài khoản thanh toán của Ngân hàng Bản Việt, các sản phẩm tài khoản 
trên kênh trực tuyến. 

- 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. 


