
Thể lệ chương trình khuyến mại  

“Tải app ngay – Tiền về tay” 
 

1. Tên chương trình khuyến mại: “Tải App ngay – Tiền về tay”.  

2. Sản phẩm dịch vụ:  

Tài khoản thanh toán ABBANK trên ứng dụng AB Ditizen  

3. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 19/08/2022 đến 15/10/2022  

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

5. Đối tượng:  

 Khách hàng mở tài khoản thanh toán mới của ABBANK qua luồng eKYC tại App AB 

Ditizen trong thời gian khuyến mại.  

 Khách hàng nhập số điện thoại giới thiệu của nhân viên tư vấn trong quá trình đăng ký tài 

khoản thanh toán mới của ABBANK qua luồng eKYC tại App AB Ditizen trong thời 

gian khuyến mại. 

6. Cơ cấu giải thưởng (nội dung giải thưởng, giá trị giải thưởng, số lượng giải thưởng): 

ĐVT: VNĐ 

STT Loại quà tặng Số lượng 

quà tặng 

Giá trị 

quà tặng  

Tổng giá trị Ghi chú 

1 “Quà tặng may mắn” 

50.000VNĐ tặng 

vào tài khoản thanh 

toán  

5.000 50.000 250.000.000 Áp dụng cho 5.000 

khách hàng mở tài 

khoản đầu tiên trong 

thời gian diễn ra 

chương trình. 

2 “Quà tặng thần tài 

nhỏ” 20.000VNĐ 

tặng vào tài khoản 

thanh toán  

75.000 20.000 1.500.000.000 Tặng khi hết quà tặng 

50.000VNĐ tại mục 1 

3 Mã giảm giá khi 

thanh toán VNPAY 

QR trên ứng dụng 

AB Ditizen  

40.000 20.000 800.000.000 40.000 khách hàng 

đầu tiên thanh toán mã 

QR thông qua tiện ích 



VNPAY trên ứng 

dụng AB Ditizen. 

4 Túi vải Canvas  10.000 50.000 500.000.000 Tặng cho khách hàng 

sau khi hết quà tặng 

tại mục 1 và 3 

5 Combo quà tặng trên 

ví điện tử MoMo trị 

giá 

600.000VNĐ/gói: 

5.000 600.000 3.000.000.000 Áp dụng cho 5.000 

khách hàng đầu tiên 

tại thành phố Hồ Chí 

Minh thực hiện mở tài 

khoản ABBANK và 

dăng ký, liên kết tài 

khoản thanh toán 

ABBANK với Ví điện 

tử MoMo(*) 

 

(*)Chi tiết gói thẻ quà tặng của MoMo 

Thẻ quà tặng trên ví điện tử do MoMo tài trợ trị giá 600.000VNĐ/gói: 

- Thẻ quà Topup: Nạp/mua thẻ điện thoại.  

Giá trị thẻ quà 15.000VNĐ áp dụng cho hoá đơn có giá trị từ 0VNĐ HSD thẻ quà: 1 ngày  

Ngày hiệu lực: ngay sau khi nhận. 

- Thẻ quà tặng Billpay: Giảm 10.000VNĐ khi thanh toán Điện/Nước/Internet/Truyền hình/… 

áp dụng cho hoá đơn có giá trị từ 100.000VNĐ  

HSD: 20 ngày kể từ khi nhận thẻ quà. 

- Thẻ quà tặng Billpay: Giảm 20.000VNĐ khi thanh toán Điện/Nước/Internet/Truyền hình/… 

áp dụng cho hoá đơn có giá trị từ 100.000VNĐ 

HSD thẻ quà 40 ngày – Ngày hiệu lực: 30 ngày sau khi nhận. 

- Thẻ quà tặng 3G, 4G: Mua/Nạp data 3G/4G: Giảm 50% tối đa 20.000VNĐ cho hoá đơn có 

giá trị từ 0VNĐ  

HSD: 30 ngày kể từ khi nhận thẻ quà. 

- Thẻ quà tặng App Store: Apple/Google Play – giảm 25% tối đa 40.000VNĐ cho hoá đơn có 

giá trị từ 0VNĐ  



HSD: 30 ngày kể từ khi nhận thẻ quà. 

- Thẻ quà tặng cinema: Giảm 40.000VNĐ khi mua vé xem phim cho hoá đơn có giá trị từ 

200.000VNĐ  

HSD: 20 ngày kể từ khi nhận thẻ quà.  

- Thẻ quà tặng FnB: Cafe, Trà sữa: Giảm 50% tối đa 30.000VNĐ cho hoá đơn có giá trị từ 

50.000VNĐ  

HSD: 30 ngày kể từ khi nhận thẻ quà. 

- Thẻ quà tặng FnB: Nhà hàng, quán ăn: Giảm 70.000VNĐ cho hoá đơn có giá trị từ 

350.000VNĐ  

HSD: 30 ngày kể từ khi nhận thẻ quà. 

- Thẻ quà tặng CVS/SM:  Siêu thị: Giảm 50% tối đa 30.000VNĐ cho hoá đơn có giá trị từ 

200.000VNĐ  

HSD: 20 ngày kể từ khi nhận thẻ quà. 

- Thẻ quà tặng CVS/SM: Cửa hàng tiện lợi: Giảm 10% tối đa 15.000VNĐ cho hoá đơn có giá 

trị từ 50.000VNĐ  

HSD 20 ngày kể từ khi nhận thẻ quà. 

7. Các quy định khác (nếu có) 

a. ABBANK được quyền sử dụng tên và hình ảnh của KH cho mục đích quảng cáo thương mại 

nếu có sự chấp thuận của khách hàng.  

b. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, ABBANK có 

trách nhiệm trực tiếp giải quyết, nếu không thỏa thuận được tranh chấp se ̃được thì các bên được 

quyền khởi kiện ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết theo qui định của pháp luật 

hiện hành. 

Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại, khách hàng liên hệ các Phòng giao 

dịch của ABBANK hoặc liên hệ tổng đài 1800 1159 để được tư vấn, giải đáp 

 


