THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH VÒNG QUAY MAY MẮN
“LƯỚT JCB BẢN VIỆT - ĐÓN VẬN MAY, QUÀ VỀ TAY”
1. Sản phẩm khuyến mại: Thẻ tín dụng quốc tế JCB Bản Việt
2. Thời gian khuyến mại: Từ 28/06/2021 đến 12/09/2021
3. Phạm vi khuyến mại: Toàn quốc
4. Hình thức khuyến mại: Quay số trúng thưởng
5. Đối tượng được hưởng ưu đãi: chủ thẻ chính thẻ tín dụng JCB Bản Việt (đầu BIN 356515)
6. Cơ cấu giải thưởng:
Cơ cấu giải
thưởng

Nội dung giải thưởng

Số lượng

Thành tiền
(VND)

Giải tư

Voucher Urbox 500.000 VND

55

27.500.000

Giải ba

Voucher Urbox 2.000.000 VND

15

30.000.000

Giải nhì

Voucher Điện Máy Xanh 5.000.000 VND

01

5.000.000

Giải nhất

Voucher Điện Máy Xanh 10.000.000 VND

01

10.000.000

Giải đặc biệt

Voucher Điện Máy Xanh 30.000.000 VND

01

30.000.000

73

102.500.000

TỔNG CỘNG
7. Nội dung chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại:

7.1 Điều kiện và điều khoản, cách thức, thủ tục Khách hàng phải thực hiện để tham gia chương trình
khuyến mại
- Trong thời gian diễn ra chương trình, với mỗi 1.000.000 VND doanh số chi tiêu hợp lệ phát sinh, chủ thẻ
chính JCB Bản Việt sẽ được nhận 01 lượt quay thưởng tại trang web Vòng quay may mắn của Ngân hàng
Bản Việt.
- Doanh số chi tiêu hợp lệ là tổng giá trị các giao dịch hợp lệ thanh toán bằng thẻ tín dụng JCB Bản Việt
trong thời gian diễn chương trình. Doanh số chi tiêu của thẻ phụ sẽ được ghi nhận cho thẻ chính.
- Giao dịch hợp lệ là những giao dịch dùng thẻ để mua hàng hóa, dịch vụ từ ngày 28/6/2021 đến hết ngày
12/9/2021, không tính 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 (Điện lực); 4814 (Viễn Thông)).
- Trường hợp khách hàng sở hữu từ 02 thẻ JCB Bản Việt trở lên, doanh số chi tiêu sẽ được ghi nhận cho thẻ
JCB phát hành trước đang còn hoạt động (thẻ đã kích hoạt và vẫn còn đang trong thời gian hiệu lực của thẻ).

- Mỗi Khách hàng không bị giới hạn số lượt quay thưởng.
- Số lượt quay thưởng được tính theo công thức sau:
Số lượt quay thưởng = Tổng doanh số chi tiêu thẻ /1.000.000 (chỉ lấy phần nguyên)
Ví dụ: Trong suốt thời gian diễn ra chương trình, Khách hàng phát sinh tổng chi tiêu hợp lệ là 20.500.000
VND, như vậy Khách hàng sẽ nhận được 20 lượt quay thưởng.
- Tại thời điểm quay thưởng hoặc trao thưởng, Khách hàng không còn sở hữu bất kỳ thẻ tín dụng JCB Bản
Việt nào (Thẻ bị loại khỏi hệ thống ghi nhận của Ngân hàng Bản Việt và không còn chức năng thực hiện chi
tiêu, thanh toán hay rút tiền mặt) thì sẽ không được tham gia Vòng quay may mắn cũng như xem xét trao
thưởng.
7.2 Thời gian, cách thức phát hành bằng chứng xác thực trúng thưởng:
- Số lượt quay thưởng của mỗi Khách hàng đủ điều kiện tham gia chương trình sẽ được Ngân hàng Bản Việt
gửi tới email đăng ký nhận thông báo của chủ thẻ chậm nhất vào ngày 17/9/2021 với nội dung như sau:
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 “Lướt JCB
Bản Việt - Đón vận may, quà về tay”. Chúc mừng Quý Khách đã nhận được [X] lượt quay để tham
dự sự kiện Vòng quay may mắn tại trang web https://vongquay.vietcapitalbank.com.vn.
Vòng quay may mắn sẽ chính thức được mở quay từ ngày 24/09/2021 đến hết ngày 30/9/2021. Quý
Khách vui lòng đăng nhập vào sự kiện theo đường dẫn nêu trên để có cơ hội nhận được nhiều giải
thưởng hấp dẫn.
Thông tin đăng nhập sự kiện Vòng quay may mắn như sau:
▪ Tên đăng nhập: là số tài khoản thẻ của Quý khách (dãy gồm 11 chữ số được in ở mặt sau thẻ, phía
dưới tên của chủ thẻ).
▪ Mật khẩu: là 04 số cuối thẻ của Quý khách (số thẻ là dãy 16 chữ số được in ở mặt sau thẻ, bắt đầu
bằng 356515).
Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình, Quý Khách vui lòng liên hệ hotline 1900 555 596 để được
hỗ trợ.
Trân trọng,
Ngân hàng bản Việt
- Tổng số lượt quay của mỗi khách hàng sẽ được hiển thị trên trang web Vòng quay may mắn ngay sau khi
khách hàng đăng nhập vào theo đúng thông tin định danh đã hướng dẫn qua email. Số lượt quay sẽ giảm dần
và trở về bằng 0 sau khi khách hàng đã quay hoàn tất và xác định được kết quả quay thưởng.
7.3 Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng:

- Bằng chứng xác định trúng thưởng là số lượt quay thưởng được cấp cho Khách hàng dựa trên tổng giao dịch
hợp lệ để tham gia Vòng quay may mắn tại trang web https://vongquay.vietcapitalbank.com.vn
- Tổng số bằng chứng xác định trúng thưởng là không giới hạn, tùy thuộc vào số lượt quay thực tế phát sinh
trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại.
7.4 Thời gian, địa điểm và cách thức xác định trúng thưởng:
- Thời gian: Vòng quay may mắn sẽ chính thức được mở quay từ ngày 24/09/2021 đến hết 30/09/2021.
- Địa điểm quay thưởng: tại trang web Vòng quay may mắn của chương trình
https://vongquay.vietcapitalbank.com.vn
- Cách thức quay thưởng:
▪ Bước 1: Khách hàng truy cập vào trang web Vòng quay may mắn.
▪ Bước 2: Đăng nhập thông tin quay thưởng bằng Số tài khoản thẻ và 04 số cuối thẻ của Khách hàng.
▪ Bước 3: Bấm vào nút Quay ngay được hiển thị trên màn hình cho đến khi tổng số lượt quay trở về bằng 0.
Bấm vào Lịch sử quay thưởng để xem lịch sử quay và các giải thưởng đã trúng (nếu có).
- Vòng quay may mắn sẽ bao gồm 6 ô: Urbox 500.000 VND; Urbox 2.000.000 VND; Điện Máy Xanh
5.000.000 VND; Voucher Điện Máy Xanh 5.000.000 VND; Điện Máy Xanh 10.000.000 VND; Voucher
Điện Máy Xanh 30.000.000 VND và ô “Chúc Quý khách may mắn lần sau”. Khách hàng quay vào ô giải
thưởng nào sẽ nhận được phần thưởng tương ứng với ô đó:
▪ Mũi tên may mắn chỉ vào ô “Điện Máy Xanh 30.000.000 VND”: Khách hàng trúng thưởng Voucher Điện
Máy Xanh 30.000.000 VND (giải đặc biệt).
▪ Mũi tên may mắn chỉ vào ô “Điện Máy Xanh 10.000.000 VND”: Khách hàng trúng thưởng Voucher Điện
Máy Xanh 10.000.000 VND (giải nhất).
▪ Mũi tên may mắn chỉ vào ô “Điện Máy Xanh 5.000.000 VND”: Khách hàng trúng thưởng Voucher Điện
Máy Xanh 5.000.000 VND (giải nhì).
▪ Mũi tên may mắn chỉ vào ô “Urbox 2.000.000 VND”: Khách hàng trúng thưởng Voucher Urbox
2.000.000 VND (giải ba).
▪ Mũi tên may mắn chỉ vào ô “Urbox 500.000 VND”: Khách hàng trúng thưởng Voucher Urbox 500.000
VND (giải tư).
▪ Mũi tên may mắn chỉ vào ô “Chúc Quý khách may mắn lần sau”: Khách hàng không trúng giải.
- Giải thưởng sẽ được hệ thống lựa chọn ngẫu nhiên dựa trên số lượng giải thưởng còn lại của chương trình
ngay tại thời điểm khách hàng kết thúc lượt quay. Khách hàng sẽ không thể quay vào ô giải thưởng đó nếu
như số lượng phần thưởng đã hết.
- Ngân hàng Bản Việt có trách nhiệm cập nhật liên tục và công khai danh sách Khách hàng đã trúng giải cũng
như số lượng giải thưởng còn lại ngay trên trang web Vòng quay may mắn cho đến hết ngày 30/9/2021.
7.5 Thông báo trúng thưởng:

- Kết quả trúng thưởng sẽ được hiển thị trên màn hình ngay sau khi Khách hàng quay trúng vào 01 trong các ô
có chứa giải thưởng, đồng thời thông tin giải thưởng sẽ được lưu lại tại mục “Lịch sử quay thưởng” trên
trang web Vòng quay may mắn.
- Danh sách các Khách hàng trúng thưởng sẽ được cập nhật liên tục trên trang web Vòng quay may mắn cho
đến hết ngày 30/9/2021.
- Ngân hàng Bản Việt sẽ thông báo trúng thưởng trên website chính thức 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 06/10/2021.
7.6 Thời gian, địa điểm, cách thức và thủ tục trao thưởng:
- Đối với giải ba và giải tư (voucher Urbox): Ngân hàng Bản Việt sẽ gửi voucher qua đường bưu điện đến địa
chỉ của khách hàng sau khi đã gọi điện xác nhận.
- Đối với giải đặc biệt, giải nhất và giải nhì (voucher Điện Máy Xanh): Khách hàng trúng thưởng sẽ nhận giải
tại chi nhánh/PGD mà Khách hàng đăng ký mở thẻ sau khi Ngân hàng Bản Việt gọi điện xác nhận.
▪ Khi đến nhận thưởng, Khách hàng trúng thưởng cần xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân
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/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của mình, bản sao có công chứng giấy CMND/Căn
cước công dân 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.
- Ngân hàng có trách nhiệm trao thưởng cho Khách hàng trong vòng 45 ngày kể từ khi kết thúc thời gian
khuyến mại. Sau thời hạn trên nếu Khách hàng không nhận giải thưởng sẽ được xử lý theo quy định của
pháp luật.
8. Quy định về trách nhiệm thông báo:
- Ngân hàng Bản Việt thực hiện thông báo đầy đủ chi tiết nội dung của thể lệ chương trình khuyến mại, danh
sách Khách hàng trúng thưởng trên website https://vietcapitalbank.com.vn và tại trụ sở, các chi nhánh,
phòng giao dịch trên toàn quốc.
- Ngân hàng Bản Việt có trách nhiệm thông báo đầy đủ kết quả trúng thưởng trên website chính thức của ngân
hàng https://vietcapitalbank.com.vn
9. 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.
- Việc tổ chức chương trình khuyến mại phải đảm bảo tính ngẫu nhiên, khách quan và công khai.
- Nếu được Khách hàng trúng thưởng đồng ý, Ngân hàng Bản Việt sẽ sử dụng tên và hình ảnh của Khách
hàng trúng thưởng để phục vụ cho mục đích quảng cáo thương mại.
- Trong trường hợp có tranh chấp liên quan đến chương trình này, Ngân hàng Bản Việt có trách nhiệm trực
tiếp, nếu không thỏa thuận được tranh chấp sẽ xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Đối với những giải thưởng không có người trúng thưởng, Ngân hàng Bản Việt 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.
Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại, Khách hàng vui vòng liên hệ hotline 1900 555 596 để được giải
đáp.

