
 

HƯỚNG DẪN KHÁCH HÀNG THAM GIA “VÒNG QUAY MAY MẮN”  

 TRÊN APP VIETBANK DIGITAL  

I. Hướng dẫn tham gia vòng quay may mắn: 

Bước 1: Đăng nhập vào  

App Vietbank Digital. 

 

  

Bước 2: Chọn chức năng 

“Xuân Như ý – Lộc tỷ 

đồng” >> Hiển thị màn 

hình Vòng quay >>Xem 

số lượt quay đang có. 

 

  

 



   

Bước 3: Bấm vào nút 

“Quay” trên màn hình cho 

đến khi vòng quay kết 

thúc và hiển thị kết quả 

trúng thưởng. 

Đồng thời KH nhận được 

tin nhắn OTT thông báo 

trúng thưởng (nếu có).  

  

Bước 4: Chọn “Nhận quà 

ngay” để xem chi tiết e-

voucher trúng thưởng 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   



   

Hoặc : Chọn “Lịch sử lượt 

quay ” >> Chọn “Quà 

nhận được” để xem chi tiết 

e-voucher trúng thưởng 

 

 
 

Hoặc : Chọn tính năng “E-

voucher của tôi” >> “Vòng 

quay Xuân như ý” để xem 

chi tiết E_voucher trúng 

thưởng. 

 

 
 

 
  

 
  



 
  

 
  

Bước 5: Xem lịch sử lượt 

quay 

 

 

 Xem thể lệ chương trình 

và theo dõi số lượng giải 

thưởng còn lại của Vòng 

quay may mắn tại mục 

“Thể lệ”  

 

  

 



 

 

II. Hướng dẫn sử dụng đổi e-voucher: 

Bước 

thực hiện 

Nội dung Màn hình 

1 Vào mục “Quà nhận 

được” >> Nhấn chọn 

link e-voucher. 

Hoặc vào tính năng 

“E-voucher của tôi” 

>> “Vòng quay Xuân 

như ý” >> Chi tiết >> 

Nhấn chọn link e-

voucher. 

 

  

 Lưu ý về trạng thái Link E-voucher tương ứng: 

Trạng thái Ý nghĩa Định kỳ cập nhật trạng thái 

Trạng thái định danh  Hệ thống cập nhật trạng 

thái E_voucher định kỳ 7 

ngày/lần. 
Đã định danh 

KH đã nhập số điện thoại xác thực để xác 

nhận sở hữu e-voucher. 

Chưa định danh 
KH chưa nhập số điện thoại xác thực để xác 

nhận sở hữu e-voucher. 

Trạng thái sử dụng 

Đã sử dụng 
E-voucher Khách hàng đã sử dụng để mua 

hàng hóa dịch vụ. 

Chưa sử dụng 
E-voucher Khách hàng chưa sử dụng để mua 

hàng hóa dịch vụ. 
 

   



   

2 Nhập số điện thoại 

để xác nhận sở 

hữu e-voucher >> 

Chọn xác nhận. 

 

3 
Nhập mã xác thực 

gửi về số điện 

thoại >> xác nhận 

>> Màn hình hiển 

thị Thành công 

đồng thời Gotit gửi 

link quà tặng e-

voucher qua SMS, 

KH lưu giữ link này 

trên SMS để sử 

dụng về sau. 

 

 
 

4 
 Trường hợp KH 

muốn sử dụng ngay 

E-voucher để mua 

hàng hóa dịch vụ>> 

Chọn sử dụng ngay. 

 Trường hợp KH 

chưa sử dụng ngay: 

khi KH có nhu cầu 

sử dụng bấm lại vào 

link  lưu trên SMS 

(Got it đã gửi cho KH 

tại bước 3). 
 

 

 
   



 
   

    

5 
KH tìm kiếm địa 

chỉ/ chọn sản 

phẩm, dịch vụ 

muốn sử dụng 

  

6 Chọn sản phẩm, dịch vụ muốn sử dụng 

a Đối với E_voucher mệnh giá dưới 50.000 VNĐ: Giá trị Voucher chỉ được sử dụng 1 lần.  

 
KH sử dụng đưa mã 

thẻ cho nhân viên 

của hàng hoặc mua 

online tùy sản phẩm 

dịch vụ 

 

 

 

b 
Đối với E_voucher mệnh giá từ 50.000 VNĐ: KH nhập giá trị sử dụng, trường hợp không sử dụng 

hết, giá trị còn lại được lưu lại trên thẻ quà tặng của KH để sử dụng tiếp. 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 



   
 

 Nhập giá trị sử dụng 

>> Chọn tiếp tục >> 

Màn hình thông tin 

giao dịch 

Lưu ý: KH xem 

hướng dẫn và điều 

kiện sử dụng trước 

khi sử dụng. 

 

 

7 Tra cứu lại thẻ quà 

tặng đã đổi: Chọn 

link e-voucher trong 

SMS >> Icon như 

hình 

 

Trường hợp thẻ quà tặng chưa 

đổi hết, hiển thị giá trị còn lại:

 

 
 Trường hợp KH có nhiều link E_voucher muốn gộp lại thành 01 link để dễ quản lý và sử dụng. 

KH liên hệ tổng đài GOTIT theo số điện thoại trên SMS để yêu cầu GOTIT hướng dẫn, hỗ trợ 

gộp thành 1 link chung. 

 


