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GỬI TIẾT KIỆM OMNI - TRÚNG APPLE XUÂN NHƯ Ý 

 

1. Tên chương trình: GỬI TIẾT KIỆM OMNI – TRÚNG APPLE XUÂN NHƯ Ý 

2. Thời gian chương trình: Từ ngày 15/01/2022 đến ngày 31/03/2021 hoặc đến khi phát 

hành hết mã lượt quay, tùy thuộc điều kiện nào đến trước. 

3. Địa bàn, phạm vi áp dụng: Tất cả các tỉnh thành OCB có Chi nhánh/Phòng giao dịch. 

4. Đối tượng áp dụng: Khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm online qua ứng dụng Ngân 

hàng số OCB OMNI (phiên bản Mobile App). 

5. Cơ cấu giải thưởng: 

5.1. Giải thưởng vòng quay may mắn: 

Loại giải Nội dung giải thưởng 

Giá trị giải 

thưởng 

(VNĐ) 

Số 

lượng 

giải/kỳ 

Tổng số 

lượng 

giải 

Tổng giá trị 

giải thưởng 

(VNĐ) 

Giải thưởng 1 
Bộ đôi điện thoại 

Iphone 13 Pro max 128 
66.000.000 1 2 132.000.000 

Giải thưởng 2 
Laptop Macbook Pro 

13.3 M1-

8CC/8CG/8/256 

35.000.000 5 10 350.000.000 

Giải thưởng 3 
Đồng hồ Apple Watch 

SE 44 SIL AL WT SP 

GPS-VIE 

9.500.000 10 20 190.000.000 

Giải thưởng 4 
Tai nghe Bluetooth 

AirPods 3 
5.500.000 30 60 330.000.000 

Giải 10.000 

OMNI Coins 
Điểm thưởng (OMNI 

Coins) 
10.000 2.500 5,000 50.000.000 

Giải 22 OMNI 

Coins 
Điểm thưởng (OMNI 

Coins) 
22 500.000 1.000.000 22.000.000 

Tổng cộng 502.546 1.005.092 1.074.000.000 

5.2. Giải thưởng Top Khách hàng có sổ tiết kiệm online mở mới cao nhất:  

Loại giải 
Nội dung giải 

thưởng 

Giá trị giải 

thưởng (VNĐ) 

Số lượng 

giải 
Thành tiền 

(VNĐ) 

Bao lì xì 5.000.000 

VNĐ 
Sổ tiết kiệm online (*) 5.000.000 10 50.000.000 

Tổng cộng 10 50.000.000 
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(*) Kỳ hạn, cách nhận lãi của sổ tiết kiệm online được tặng: Số tiết kiệm được 

tặng có kỳ hạn 01 tháng, lãi suất theo lãi suất của sản phẩm tiết kiệm online hiện 

hành của OCB tại thời điểm tặng sổ.  

Cách nhận lãi: Lãi suất được cộng gộp vào sổ được tặng và chuyển vào tài khoản 

thanh toán khi đến hạn hoặc tự động tái tục kỳ hạn mới (gồm gốc và lãi) theo nhu 

cầu của Khách hàng. 

5.3. Tổng giá trị giải thưởng: 1.124.000.000 VNĐ (Một tỷ một trăm hai mươi bốn triệu 

đồng). 

6. Nội dung chi tiết Thể lệ Chương trình Khuyến mại: 

6.1. Điều kiện, cách thức, thủ tục cụ thể Khách hàng phải thực hiện để được 

tham gia chương trình khuyến mại:     

a. Giải thưởng vòng quay may mắn: 

Cách thức tham gia chương trình: Trong thời gian diễn ra chương trình, Khách 

hàng sử dụng dịch vụ đang có khuyến mại theo quy định của OCB sẽ được tham 

dự chương trình khuyến mại, cụ thể như sau: 

Khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến bằng tiền VNĐ với số tiền gửi tối thiểu 

5.000.000 VNĐ/sổ, kỳ hạn từ 01 tháng trở lên đối với tiết kiệm điện tử thông 

thường/Hợp đồng tiền gửi; 06 tháng trở lên đối với tiết kiệm tích lũy điện tử; 30 

ngày trở lên đối với tiết kiệm OMNI Flex sẽ nhận được mã lượt quay tham gia 

quay số may mắn. 

- Quy định về mã lượt quay dành cho Khách hàng gửi tiết kiệm online: 

+ Định nghĩa mã lượt quay: 

 Bao gồm 01 chữ cái và 07 số được phát sinh tự động trên hệ thống của OCB 

theo thứ tự tăng dần. Khách hàng sẽ nhận được mã số tương đương với số 

tiền gửi và kỳ hạn gửi theo công thức sau: 

 

Số lượng mã lượt quay  = 
Số tiền gửi * Kỳ hạn gửi (tháng) 

5.000.000  

 

 Mã lượt quay chỉ tính phần nguyên, không tính phần thập phân. 

 Mã lượt quay chỉ được cấp khi Khách hàng có giao dịch mở sổ tiết kiệm thành 

công trên hệ thống OCB. 

 Mỗi Khách hàng được nhận tối đa 1.000 mã lượt quay/kỳ quay số. 
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 Số tiền gửi tối thiểu để Khách hàng nhận mã lượt quay là 5.000.000 VNĐ mỗi 

sổ (không áp dụng cộng dồn các sổ). 

 Đối với sổ tiết kiệm tích lũy điện tử, mã lượt quay chỉ tính trên số tiền gửi tại 

thời điểm mở sổ tiết kiệm, không tính trên số tiền nộp thêm. 

+ Tổng số bằng chứng xác định trúng thưởng OCB dự kiến phát hành trong thời 

gian khuyến mại: 9.999.999. 

- Cách thức thực hiện quay:  

+ Tương ứng mỗi mã lượt quay Khách hàng sẽ nhận được 01 lượt quay trên vòng 

quay may mắn. Khách hàng có bao nhiêu mã lượt quay sẽ được quay bấy nhiêu 

lượt. 

+ Trong thời gian diễn ra chương trình quay số, Khách hàng truy cập ứng dụng OCB 

OMNI (App) và tự thực hiện quay số theo các bước sau: 

Bước 1 Truy cập ứng dụng OCB 

OMNI, bấm chọn mục 

“Esaving Tết 2022” trên 

màn hình trang chủ của ứng 

dụng để truy cập đến màn 

hình quay số. 
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Bước 2 Tại màn hình chương trình 

quay số, Khách hàng bấm 

chọn “Vòng quay”. 

 

Bước 3 Khách hàng bấm chọn 

“Quay” để bắt đầu quay số 

may mắn. 

Phần mềm tự động dừng lại 

ở một trong các phần quà 

ngẫu nhiên mà khách hàng 

có thể trúng. 
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Bước 4 Trường hợp trúng 

thưởng: 

Màn hình hiển thị kết quả 

trúng thưởng ngay lập tức. 

 

Trường hợp không trúng 

thưởng: 

Màn hình hiển thị thông báo 

không trúng thưởng. 

 

(*) Lưu ý:  

+ Mỗi Khách hàng tự thực hiện vòng quay trực tiếp bằng cách nhấn vào nút 

“QUAY” trên phần mềm điện tử để bắt đầu quay. Phần mềm tự động dừng lại 

ở một trong các phần quà ngẫu nhiên và hiển thị thông báo phần quà Khách 

hàng nhận được. Mỗi lượt quay tương ứng với 01 lần hiển thị kết quả. 

+ Trường hợp Khách hàng không trúng thưởng, màn hình sẽ hiển thị nội dung 

“Tiếc quá! Chúc bạn may mắn lần sau”. 
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+ Trường hợp Khách hàng có nhiều lượt quay, khách hàng nhấn nút “QUAY” để 

thực hiện quay nhiều lần. Khách hàng có thể chọn quay từng lượt hoặc chọn 

quay một lần cho tất cả các lượt quay. 

+ Mỗi Khách hàng có thể trúng thưởng nhiều lần trong thời gian diễn ra chương 

trình. 

+ OCB thực hiện cập nhật liên tục giải thưởng còn lại đến Khách hàng qua mục 

“Thông báo” trên ứng dụng OCB OMNI (phiên bản Mobile App) để Khách hàng 

biết, lựa chọn tham dự chương trình và xác định trúng thưởng. 

+ Giải thưởng không được quy đổi thành tiền mặt. 

+ Giải thưởng sẽ tuân thủ theo quy định của nhà cung cấp (nếu có). 

b. Giải thưởng Top Khách hàng có sổ online mở mới cao nhất: 

- Cách thức tham gia chương trình: Từ ngày mùng 01 đến mùng 10 Tết Âm lịch tức 

từ ngày 01/02/2022 đến 10/02/2022, Khách hàng mở mới sổ tiết kiệm trực tuyến 

bằng tiền VNĐ thành công, kỳ hạn từ 06 tháng trở lên, số tiền tối thiểu 100.000.000 

VNĐ/sổ tiết kiệm sẽ được tham gia xét thưởng.  

- Khách hàng thỏa điều kiện sổ tiết kiệm mở mới có số dư cao nhất mỗi ngày sẽ 

được nhận bao lì xì: Sổ tiết kiệm online trị giá 5.000.000 VNĐ. 

6.2. Thời gian, cách thức phát hành bằng chứng xác định trúng thưởng: 

- Thời gian Khách hàng nhận mã lượt quay:  

Kỳ Thời gian mở sổ tiết kiệm để nhận được mã lượt quay 

Kỳ 1 Từ ngày 15/01/2022  28/02/2022 

Kỳ 2 Từ ngày 01/03/2022  31/03/2022 

- OCB sẽ thông báo số lượng mã lượt quay thông qua tin nhắn gửi đến mục “Thông 

báo” đặt trên ứng dụng OCB OMNI (phiên bản Mobile App) ngay sau khi Khách 

hàng hoàn tất mở sổ tiết kiệm trực tuyến (Mục Notification/Thông báo trên ứng 

dụng). Thời gian tối đa để OCB thực hiện gửi tin nhắn là trong vòng 24 giờ kể từ 

khi Khách hàng thỏa điều kiện. 

- Cách thức phát bằng chứng xác định trúng thưởng: Sau khi Khách hàng thực hiện 

quay số, kết quả quay số sẽ hiển thị ngay lập tức trên màn hình. Sau đó, OCB sẽ 

gửi thông báo kết quả trúng thưởng qua mục “Thông báo” trên ứng dụng OCB 

OMNI (phiên bản Mobile App). Thời gian để OCB gửi kết quả trúng thưởng trong 

vòng 24 giờ kể từ khi Khách hàng kết thúc quay số. 

6.3. Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng: 

http://www.ocb.com.vn/


Hội sở chính: 41-45 Lê Duẩn, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh - Tel: (84-8) 38 220 961 - Fax: (84-8) 38 220 963 - Website: www.ocb.com.vn 

 

 

- Sau khi Khách hàng tự thực hiện quay số may mắn trên ứng dụng OCB OMNI 

(phiên bản Mobile App), Khách hàng sẽ nhận được kết quả quay số ngay lập tức 

trên màn hình, đồng thời sẽ nhận được tin nhắn thông báo trúng thưởng tại mục 

“Thông báo” trên ứng dụng OCB OMNI. 

- Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng: Khách hàng trúng thưởng sẽ nhận 

được thông báo như sau.     

      Loại giải Nội dung thông báo xác định trúng thưởng 

Bộ đôi Iphone 13 

Pro max 128GB 

Wow! Chúc mừng Bạn là người may mắn nhất của chương trình 

đã nhận được giải thưởng “Bộ đôi Iphone 13 Promax 128GB” 

từ mã lượt quay [mã lượt quay] của sổ tiết kiệm [số sổ]. 

Giải thưởng sẽ được OCB liên hệ và trao thưởng cho bạn trong 

vòng 45 ngày! 

Chúc bạn một năm mới Vạn sự như ý! 

Laptop MacBook 

Pro 

Wow! Chúc mừng Bạn là người may mắn của chương trình đã 

nhận được giải thưởng “Laptop MacBook Pro” từ mã lượt quay 

[mã lượt quay] của sổ tiết kiệm [số sổ]. 

Giải thưởng sẽ được OCB liên hệ và trao thưởng cho bạn trong 

vòng 45 ngày! 

Chúc bạn một năm mới Vạn sự như ý! 

Đồng hồ Apple 

Watch 

Wow! Chúc mừng Bạn là người may mắn của chương trình đã 

nhận được giải thưởng “Đồng hồ Apple Watch” từ mã lượt quay 

[mã lượt quay] của sổ tiết kiệm [số sổ]. 

Giải thưởng sẽ được OCB liên hệ và trao thưởng cho bạn trong 

vòng 45 ngày! 

Chúc bạn một năm mới Vạn sự như ý! 

Tai nghe 

Bluetooth AirPods 

Wow! Chúc mừng Bạn là người may mắn của chương trình đã 

nhận được giải thưởng “Tai nghe Bluetooth AirPods” từ mã lượt 

quay [mã lượt quay] của sổ tiết kiệm [số sổ]. 

Giải thưởng sẽ được OCB liên hệ và trao thưởng cho bạn trong 

vòng 45 ngày! 

Chúc bạn một năm mới Vạn sự như ý! 

10.000 OMNI 

COINS 

Wow! Chúc mừng Bạn là người may mắn của chương trình 

nhận được giải thưởng “10.000 OMNI COINS” từ mã lượt quay 

[mã lượt quay] của sổ tiết kiệm [số sổ]. 

Chúc bạn một năm mới Vạn sự như ý! 
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22 OMNI COINS 
Chúc bạn năm 2022 Phát tài phát lộc! Tặng bạn 22 OMNI 

COINS lộc may mắn nhé! 

6.4. Thời gian, địa điểm và cách thức xác định trúng thưởng: 

- Chương trình quay số xác định Khách hàng trúng thưởng sẽ được diễn ra công 

khai do Khách hàng tự thực hiện quay thông qua phần mềm điện tử trên ứng dụng 

OCB OMNI (phiên bản Mobile App). 

- Thời gian thực hiện quay (ngày mở kỳ quay thưởng): OCB tổ chức quay 

thưởng công khai trên ứng dụng OCB OMNI (phiên bản Mobile App) với thời gian 

quay số như sau: 

Kỳ 

Thời gian mở sổ tiết 

kiệm để nhận được 

mã lượt quay 

Cấu trúc mã lượt quay 
Thời gian thực 

hiện quay số 

Kỳ 1 
Từ 15/01/2022  

28/02/2022 

Bắt đầu từ A0000001 

theo số thứ tự tăng dần 

Từ ngày 11/03/2022 

 18/03/2022 

Kỳ 2 
Từ 01/03/2022  

31/03/2022 

Bắt đầu từ B0000001 

theo số  thứ tự tăng dần 

Từ ngày 11/04/2022 

 18/04/2022 

- Cách thức xác định trúng thưởng: Mỗi Khách hàng tự thực hiện vòng quay trực 

tiếp bằng cách nhấn vào nút “QUAY” trên phần mềm điện tử để bắt đầu quay. 

Phần mềm tự động dừng lại ở một trong các phần quà ngẫu nhiên và hiển thị 

thông báo phần quà Khách hàng sẽ nhận được. Khách hàng sau khi thực hiện 

vòng quay sẽ thấy ngay kết quả nhận thưởng được hiển thị trên màn hình vòng 

quay. Chi tiết các bước thực hiện vòng quay được nêu tại nội dung “Cách thức 

thực hiện quay” ở mục 6.1 của thể lệ này. 

- Trường hợp kết thúc thời gian thực hiện quay số nhưng khách hàng chưa thực 

hiện quay, OCB sẽ tự động quay số cho Khách hàng vào ngày liền kề sau ngày 

kết thúc thực hiện quay số. 

- Kết quả trúng thưởng sẽ được gửi tin nhắn đến Khách hàng thông qua mục 

“Thông báo” trên ứng dụng OCB OMNI (phiên bản Mobile App), chậm nhất trong 

vòng 24 giờ kể từ khi Khách hàng thực hiện vòng quay.  

- Khách hàng tự lưu giữ tin nhắn kết quả trúng thưởng. Kết quả giải thưởng của 

Khách hàng cũng được lưu giữ trên hệ thống của OCB để kiểm tra, đối chiếu. 

6.5. Thông báo trúng thưởng: 

- Đối với các giải thưởng Bộ đôi Iphone 13 Promax 128GB/Laptop MacBook 

Pro/Đồng hồ Apple Watch/Tai nghe Bluetooth AirPods: Sau 05 ngày làm việc kể 
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từ ngày mở kỳ quay thưởng, danh sách Khách hàng trúng giải sẽ được niêm yết 

trên website https://go.ocb.com.vn. 

- Đối với giải thưởng là điểm thưởng OMNI Coins: OCB sẽ gửi tin nhắn thông báo 

trúng thưởng đến từng Khách hàng qua ứng dụng OCB OMNI (phiên bản Mobile 

App) với nội dung thông báo quy định tại mục 8.3, chậm nhất trong vòng 24 giờ 

kể từ khi khách hàng thực hiện vòng quay. 

- Đối với giải thưởng là bao lì xì sổ tiết kiệm online trị giá 5.000.000 VNĐ: Sau 5 

ngày kể từ ngày kết thúc thời gian xét thưởng, danh sách khách hàng trúng giải 

sẽ được niêm yết trên website https://go.ocb.com.vn. 

- Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày niêm yết danh sách Khách hàng trúng 

thưởng trên website https://go.ocb.com.vn, OCB sẽ gọi điện trực tiếp và gửi thư 

mời đảm bảo thông báo cho Khách hàng trúng thưởng về thời gian, địa điểm nhận 

thưởng theo số điện thoại, địa chỉ của Khách hàng theo thông tin Khách hàng đã 

đăng ký tại OCB (OCB sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp Khách hàng 

trúng thưởng không nhận được thông báo do số điện thoại, địa chỉ Khách hàng 

đăng ký là không chính xác hoặc do lỗi của bên chuyển phát). 

6.6. Quy trình, cách thức và thủ tục nhận thưởng: 

- Đối với các giải thưởng Bộ đôi Iphone 13 Promax 128GB/Laptop MacBook 

Pro/Đồng hồ Apple Watch/Tai nghe Bluetooth AirPods: OCB sẽ trao tặng giải 

thưởng tại Chi nhánh/Phòng giao dịch KH mở tài khoản OCB OMNI hoặc tại địa 

điểm thống nhất trước khi trao giải (trong lãnh thổ Việt Nam).  

- Đối với giải thưởng là điểm thưởng OMNI Coins: OCB ghi nhận (tặng) điểm 

thưởng trong vòng 24 giờ cho Khách hàng sau khi trúng thưởng. Điểm thưởng sẽ 

được cộng vào mục OMNI Rewards trên ứng dụng OCB OMNI. 

- Đối với giải thưởng là bao lì xì sổ tiết kiệm online trị giá 5.000.000 VNĐ: OCB sẽ 

trao tặng sổ tiết kiệm online tại Chi nhánh/Phòng giao dịch KH mở tài khoản OCB 

OMNI hoặc tại địa điểm thống nhất trước khi trao giải (trong lãnh thổ Việt Nam).  

- Trường hợp KH trúng thưởng không thể đến nhận thưởng vì lý do cá nhân thì có 

thể ủy quyền cho người thân nhận hộ. Nguời được ủy quyền phải mang theo giấy 

ủy quyền được công chứng, chứng thực bởi Cơ quan chức năng có thẩm quyền 

với đầy đủ chữ ký của người ủy quyền và người được ủy quyền. Người được ủy 

quyền phải xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu. 

- Thời hạn cuối cùng OCB có trách nhiệm trao thưởng cho Khách hàng là 45 ngày 

kể từ ngày kết thúc chương trình. 

7. Quy định khác: 

http://www.ocb.com.vn/
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- Quy định về tất toán trước hạn: Khách hàng tham gia chương trình cam kết không 

được tất toán trước hạn. Nếu có nhu cầu về vốn, Khách hàng có thể cầm cố sổ tiết 

kiệm để vay vốn tại OCB theo quy định của OCB từng thời kỳ. Trường hợp khách 

hàng tất toán sổ tiết kiệm trước hạn, OCB sẽ thu hồi mã lượt quay (đối với trường hợp 

chưa thực hiện quay số) hoặc giá trị giải thưởng khuyến mại Khách hàng đã nhận 

(bằng điểm thưởng Omni coins, tiền mặt hoặc bằng một hình thức khác tương ứng 

với giá trị giải thưởng quy định tại mục 5.1 và 5.2 Thể lệ này, tùy theo quyết định của 

OCB từng thời điểm). 

- Trường hợp giải thưởng kỳ quay 01 chưa có Khách hàng trúng thưởng hoặc Khách 

hàng từ chối nhận thưởng, OCB sẽ chuyển giải thưởng qua kỳ quay kế tiếp. 

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

- Khánh hàng trúng thưởng phải nộp thuế thu nhập không thường xuyên (nếu có) theo 

quy định của pháp luật hiện hành. 

- Việc tổ chức chương trình khuyến mại phải đảm bảo tính ngẫu nhiên, công khai và 

khách quan. 

- Nếu được Khách hàng trúng thưởng đồng ý, OCB sẽ sử dụng tên, hình ảnh của KH 

cho mục đích quảng cáo thương mại. 

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, OCB 

có trách nhiệm trực tiếp giải quyết, nếu không thỏa thuận được tranh chấp sẽ được 

xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành. 

- Quy định về tái tục: Tại thời điểm đáo hạn sổ tiết kiệm, nếu Khách hàng không giao 

dịch hoặc không có yêu cầu gì khác, OCB tự động tái tục sổ tiết kiệm sang loại hình 

gửi tiết kiệm cùng kỳ hạn (nếu có) hoặc kỳ hạn thấp hơn liền kề (nếu OCB không còn 

huy động kỳ hạn trên sổ tiết kiệm cũ). 

 

8. Trách nhiệm công bố thông tin: 

- Ngân hàng TMCP Phương Đông có trách nhiệm thông báo đầy đủ chi tiết nội dung 

thể lệ chương trình khuyến mại trên ít nhất một phương tiện truyền thông đại chúng 

và tại Hội sở, các Chi nhánh, Phòng giao dịch của OCB trên toàn quốc.  

- Ngân hàng TMCP Phương Đông có trách nhiệm thông báo danh sách Khách hàng 

trúng thưởng trên ít nhất một phương tiện truyền thông đại chúng và tại Hội sở, các 

Chi nhánh, Phòng giao dịch của Ngân hàng TMCP Phương Đông trên toàn quốc và 

trên website https://go.ocb.com.vn/ của Ngân hàng. 

9. Đầu mối giải đáp thắc mắc cho Khách hàng về các vấn đề liên quan đến Chương 

trình khuyến mại (người liên hệ, điện thoại...): 
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Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại, Quý Khách hàng liên hệ theo 

địa chỉ sau để được hướng dẫn và giải đáp: 

Ngân hàng TMCP Phương Đông 

- Địa chỉ: 41 & 45 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM 

- Điện thoại: (028) 38220 960. 

- Hotline: 1800 6678 (Miễn phí 24/7) 
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