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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH 

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) 

1. Tên chương trình: HỘI NHẬP CÔNG DÂN SỐ – RINH QUÀ DITIZEN 

2. Thời gian khuyến mại: 28/09/2020 đến hết ngày 22/11/2020 (08 tuần). 

3. Phạm vi (địa bàn) khuyến mại: Trên toàn quốc. 

4. Tổng giá trị giải thưởng (chưa bao gồm VAT): 250.080.000 (Hai trăm năm mươi triệu 
không trăm tám mươi ngàn) đồng. 

5. Đối tượng khuyến mại: Tất cả các khách hàng cá nhân (KHCN) sử dụng dịch vụ AB 
Ditizen (không áp dụng CBNV ABBANK). 

6. Hình thức khuyến mại: Tặng tiền vào tài khoản/thẻ khách hàng, tặng hiện vật. 

7. Cơ cấu giải thưởng: 

 

 

 

Cơ cấu 
giải 

thưởng 
Nội dung giải thưởng 

Hình 
thức 
trao 

thưởng 

Giá trị  
giải 

thưởng 
(VND) 

Số lượng 
giải 

thưởng 

Số 
đợt 

Tổng giải 
thưởng 

Thành tiền 
(VND) 

Giải 
Chào đón 

Mỗi tuần, tặng 80.000 đồng 
cho 330 khách hàng đầu 
tiên đăng ký, kích hoạt lần 
đầu và có phát sinh giao 
dịch thanh toán thành công 
trên AB Ditizen.  

Tiền 
chuyển 
vào tài 

khoản/thẻ 

80.000 330 8 2.640 211.200.000 

Giải Phát 
Lộc 

Tặng 888.000 đồng cho 10 
khách hàng có số thứ tự 
chương trình đăng ký, kích 
hoạt AB Ditizen thành công 
thứ: 888; 1888; 2888; 
3888; 4888; 5888; 6888; 
7888; 8888; 9888. 

Tiền 
chuyển 
vào tài 

khoản/thẻ 

888.000 10 1 10 8.880.000 

Giải 
Công Dân 

Số 
ABBANK 

Tặng 01 điện thoại iPhone 
11 Pro Max 64Gb cho 01 
Khách hàng có số thứ tự 
chương trình đăng ký, kích 
hoạt AB Ditizen thành công 
thứ 6868. 

Tặng 
hiện vật 

30.000.000 1 1 1 30.000.000 

Tổng cộng 2.651 250.080.000 

Số tiền bằng chữ: Hai trăm năm mươi triệu không trăm tám mươi ngàn đồng./. 
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Điều kiện chung:  

- Chương trình khuyến mại (CTKM) áp dụng với các khách hàng cá nhân (KHCN) không 

bao gồm cán bộ nhân viên (CBNV) ABBANK. 

- Khách hàng phải duy trì và sử dụng dịch vụ cho đến khi kết thúc chương trình khuyến 

mại. Trường hợp khách hàng ngưng sử dụng dịch vụ Mobile Banking trước khi kết thúc 

chương trình và xét thưởng, giải thưởng sẽ được trao cho khách hàng kế tiếp đủ điều 

kiện nhận thưởng. 

- Giao dịch thanh toán (giao dịch) bao gồm: QR Pay, thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện 

thoại, mua mã thẻ, mua hàng VnShop, mua vé tàu/ mua vé xem phim/ mua vé xe/ mua 

vé máy bay/ đặt phòng khách sạn/ mua bảo hiểm qua ứng dụng AB Ditizen. 

- Chương trình chỉ áp dụng đối với các giao dịch thành công trong thời gian diễn ra 

chương trình. Không áp dụng với các giao dịch lỗi hệ thống, giao dịch hoàn trả. 

- Đối với từng hạng mục giải, khách hàng được nhận thưởng tối đa 01 lần.  

- Khách hàng tham gia chương trình này vẫn được tham gia các chương trình khuyến 

mại khác của ABBANK (nếu đủ điều kiện). 

- Đối với giải thưởng Chào đón và Phát Lộc sẽ được ABBANK chuyển vào tài khoản/thẻ 

của khách hàng mở tại ABBANK sau thời gian kết thúc chương trình. 

- Giải thưởng Công Dân Số ABBANK sẽ được trao trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết 

thúc chương trình. 

- Khách hàng trúng giải thưởng sẽ chịu thuế thu nhập không thường xuyên đối với giải 

thưởng nằm trong khung chịu thuế theo quy định của Pháp luật Việt Nam. 

- Bất kỳ giao dịch nào ABBANK nghi ngờ là giao dịch không hợp lệ, ABBANK có 

quyền loại trừ giao dịch đó ra khỏi chương trình. 

- Trong bất kỳ trường hợp xảy ra tranh chấp, khiếu nại, quyết định của ABBANK là 

quyết định cuối cùng. 

- Các nội dung khác thực hiện theo quy định của ABBANK và thực hiện theo đúng quy 

định của pháp luật về khuyến mại. 

- Khi tham gia chương trình, Khách hàng đồng ý cho ABBANK toàn quyền sử dụng hình 

ảnh, thông tin của Khách hàng vào các hoạt động quảng cáo và thông báo rộng rãi với 

công chúng mà không cần sự chấp thuận của Khách hàng và không phải trả thêm khoản 

phí nào.  

Đối với giải Chào đón:  

- Áp dụng với 330 khách hàng cá nhân (không bao gồm CBNV ABBANK) đăng ký và 

kích hoạt lần đầu và phải có phát sinh ít nhất 01 giao dịch thành công trong mỗi tuần. 

(căn cứ vào số thứ tự tuần từ 1 => 330) 

- Nếu mỗi tuần không đủ số lượng 330 khách hàng thỏa điều kiện được nhận thưởng thì 

sẽ cộng lũy kế vào các tuần tiếp theo. 

- Thời gian một tuần bắt đầu cụ thể như sau: 
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+ Tuần 1: từ 00:00:00 ngày 28/09/2020 đến 23:59:59 ngày 04/10/2020 

+ Tuần 2: từ 00:00:00 ngày 05/10/2020 đến 23:59:59 ngày 11/10/2020 

+ Tuần 3: từ 00:00:00 ngày 12/10/2020 đến 23:59:59 ngày 18/10/2020 

+ Tuần 4: từ 00:00:00 ngày 19/10/2020 đến 23:59:59 ngày 25/10/2020 

+ Tuần 5: từ 00:00:00 ngày 26/10/2020 đến 23:59:59 ngày 01/11/2020 

+ Tuần 6: từ 00:00:00 ngày 02/11/2020 đến 23:59:59 ngày 08/11/2020 

+ Tuần 7: từ 00:00:00 ngày 09/11/2020 đến 23:59:59 ngày 15/11/2020 

+ Tuần 8: từ 00:00:00 ngày 16/11/2020 đến 23:59:59 ngày 22/11/2020 

Đối với giải Phát Lộc:  

- Áp dụng cho các khách hàng cá nhân (không bao gồm CBNV ABBANK). 

- Danh sách khách hàng trúng thưởng sẽ căn cứ vào số thứ tự chương trình khách hàng 

đăng ký và kích hoạt lần đầu AB Ditizen thành công trong suốt thời gian diễn ra chương 

trình. 

- Số thứ tự của khách hàng được tính từ 00:00:00 ngày 28/09/2020 đến khi kết thúc 

chương trình. 

Đối với giải Công Dân Số:  

- Áp dụng cho các khách hàng cá nhân (không bao gồm CBNV ABBANK). 

- Khách hàng trúng thưởng sẽ căn cứ vào số thứ tự chương trình khách hàng đăng ký 

và kích hoạt lần đầu AB Ditizen thành công trong suốt thời gian diễn ra chương trình. 

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

- Khách hàng trúng thưởng phải chịu chi phí đi lại cho việc nhận thưởng. 

- Khách hàng trúng giải thưởng sẽ chịu thuế thu nhập không thường xuyên theo quy định 

của Pháp luật Việt Nam. 

- Số thứ tự của khách hàng được tính từ 00:00:00 ngày 28/09/2020 đến khi kết thúc 

chương trình. 

 


