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PHỤ LỤC 01 

 HƯỚNG DẪN TÍNH NĂNG “LÌ XÌ ĐẦY TAY” 2018 

 

1. Mô tả: Là chương trình lắc điện thoại để nhận lì xì từ Bankplus. Lì xì có thể là số 

tiền may mắn, lưu lượng data hoặc số lượng SMS nội mạng tặng cho khách hàng. 

Trong đó: 

- Lì xì Data và SMS chỉ áp dụng với các thuê bao di động Viettel. 

- Lì xì số tiền may mắn:  

 Áp dụng với tất cả thuê bao. Tiền sẽ được cộng vào ViettelPay.  

 Nếu khách hàng chưa có ViettelPay: Khách hàng có thể truy cập vào App 

ViettelPay để thiết lập mật khẩu và sử dụng dịch vụ hoặc đến Cửa hàng Viettel 

để rút tiền mặt. 

2. Hướng dẫn chi tiết: 

- Bước 1: KH vào chức năng LIXI 2018, hệ thống hiển thị màn hình lắc: 

 

- Bước 2: KH thực hiện lắc điện thoại để nhận quà tặng ngẫu nhiên từ hệ thống. 

- Bước 3: Hệ thống kiểm tra các điều kiện: 

 Nếu thời gian hiện tại nằm ngoài khoảng thời gian triển khai chương trình thì 

báo lỗi: “Hiện tại chương trình Lắc nhận quà đã kết thúc. Xin cảm ơn!” 

Nếu thỏa mãn điều kiện trên, chuyển sang bước 4. Nếu không thỏa mãn thông báo 

lỗi cho Khách hàng, kết thúc. 
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- Bước 4: Hệ thống tính toán ra lì xì cho khách hàng theo xác suất, thực hiện cộng 

Data, SMS, hoặc tiền vào ViettelPay cho Khách hàng tùy theo kết quả lắc của Khách 

hàng. 

- Bước 5: Hệ thống tạo thiệp và lời chúc ngẫu nhiên, cùng với lì xì quay được ở bước 

trên, tạo thành 1 thiệp hoàn chỉnh và lưu vào danh sách thiệp đã nhận của khách 

hàng. 

- Bước 6: Hệ thống hiển thị giao diện kết quả lắc cho khách hàng, cùng hiệu ứng, hình 

ảnh thiệp và lời chúc. 
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- Bước 7: Hệ thống tự động lưu thiệp vào danh sách Lì xì “Được nhận” với thông tin 

người gửi ViettelPay: 
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PHỤ LỤC 02 

 HƯỚNG DẪN TÍNH NĂNG “LÌ XÌ CHÚC TẾT 2018” 

 

1. Mô tả: Là chức năng cho khách hàng có thể thực hiện lì xì cho người thân, bạn bè 

2. Quy định chương trình: 

- Phí giao dịch: Theo phí chuyển khoản trong Ngân hàng qua Bankplus 

- Hạn mức tối thiểu: 10.000đ 

- Hạn mức tối đa: Theo hạn mức quy định của BankPlus 

 Lì xì 1-1 

 Người nhận có tài khoản BankPlus giống với người gửi lì xì  Nhận vào tài 

khoản BankPlus ngân hàng tương ứng. 

 Người nhận không có tài khoản BankPlus giống với người gửi lì xì  Nhận vào 

ViettelPay. 

 Lì xì nhiều người 

 Nếu tất cả người nhận có cùng BankPlus ngân hàng người gửi thì chuyển trực 

tiếp vào tài khoản BankPlus ngân hàng tương ứng. 

 Nếu có ít nhất 1 người nhận không có cùng Bankplus ngân hàng với người gửi 

thì chuyển vào ViettelPay cho tất cả người nhận. 

 (*) Lưu ý:  

 Giao dịch lì xì sẽ được thực hiện dao động từ 15 phút. 

 Đối với trường hợp cộng tiền vào Viettel Pay, khách hàng có thể tải ứng dụng và 

truy cập vào ViettelPay để thiết lập mật khẩu và sử dụng dịch vụ hoặc đến Cửa 

hàng Viettel để rút tiền mặt. 

3. Hướng dẫn chi tiết: 

- Bước 1: KH vào chức năng Lì xì trên App  Gửi Lì Xì Chúc Tết.  

- Bước 2: KH nhập các thông tin: 

 Danh sách Số điện thoại người nhận tiền (chọn từ danh bạ hoặc nhập số điện 

thoại, tối đa 20 thuê bao 1 lần). 
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 Số tiền lì xì. 

 Nội dung lời chúc: KH có thể tự nhập lời chúc (tối đa 150 kí tự) hoặc chọn lời 

chúc có sẵn trên hệ thống. 

 

 Chọn thiệp (danh sách thiệp hiển thị theo chủ đề). 
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 Khách hàng có thể Xem Trước thiệp mà mình gửi đi. 

 

 Khách hàng nhấn nút Gửi Lì Xì. 

- Bước 3: Khách hàng nhập PIN dịch vụ: Nhập PIN dịch vụ Banklus ngân hàng. 

- Bước 4: Hệ thống BankPlus gửi sang ngân hàng để lấy OTP, ngân hàng trả về OTP, 

chuyển sang bước 5. 

- Bước 5: Hệ thống hiển thị xác nhận chuyển lì xì: Nhap <mã OTP> de xac thuc li xi 

tong so tien <số tiền lì xì> cho <số người>, phi GD: <phí> VND 
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- Bước 6: Khách hàng nhập OTP để xác nhận. Hệ thống thực hiện chuyển lì xì cho 

Khách hàng tới người nhận, kèm số tiền, thiệp, lời chúc và hiệu ứng. Hệ thống lưu 

thông tin thiệp lì xì của khách hàng vào Tab Đã gửi. 
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PHỤ LỤC 03 

HƯỚNG DẪN MỞ LÌ XÌ ĐÃ ĐƯỢC NHẬN 

 

- Bước 1: KH vào mục Lì Xì => Gửi lì xì chúc tết => 

Được nhận 

- Bước 2: Hệ thống hiển thị danh sách các Lì Xì mà 

Khách hàng được nhận: 

 KH có thể click để xem chi tiết thông tin Lì Xì: 

 Số điện thoại; 

 Họ tên; 

 Số tiền lì xì; 

 Lời chúc; 

 Ngày nhận tiền lì xì. 

 

 

 

 

 

 

- Bước 3: KH click vào hình ảnh thu nhỏ của Lì Xì. Hệ thống hiển thị thiệp kèm lời 

chúc và số tiền nhận được của KH. 

 

 

 


