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 THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH 

1. Tên chương trình khuyến mại: ƯU ĐÃI TẠI ỨNG DỤNG ĐẶT ĐỒ ĂN BAEMIN 

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

3. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 20/01/2022 đến hết ngày 30/06/2022 

4. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Thẻ tín dụng & ghi nợ quốc tế do OCB phát hành (không bao 

gồm thẻ doanh nghiệp, COMB) 

5. Đối tượng được khuyến mại: Khách hàng cá nhân là chủ thẻ tín dụng & chủ thẻ ghi nợ quốc 

tế do OCB phát hành (không bao gồm thẻ doanh nghiệp, COMB) 

6. Cơ cấu giải thưởng:  

₋ Mã ưu đãi giảm giá 35.000 đồng cho đơn hàng từ 70.000 đồng các ngày trong tuần. (Tổng 

số lượng là 2.520 mã) 

7. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: 88.200.000 đồng. 

8. Nội dung chi tiết của Chương trình khuyến mại:  

₋ Mỗi thẻ được ưu đãi 1 lần/ ngày 

₋ Chương trình có thể kết thúc trước hạn khi số lượng mã được sử dụng hết 

₋ Các ưu đãi không được quy đổi ra tiền mặt, hoặc sản phẩm và không được chuyển nhượng 

cho người khác;  

₋ Chương trình không áp dụng cho các sản phẩm không được khuyến mại theo qui định của 

pháp luật (rượu, bia…) 

₋ Giao dịch đủ điều kiện để áp dụng chương trình ưu đãi không bao gồm các giao dịch hoàn, 

bị hủy làm cho giá trị đơn hàng thực tế không đảm bảo giá trị đơn hàng tối thiểu được áp 

dụng ưu đãi theo quy định, không bao gồm các giao dịch liên quan đến gian lận, giả mạo.  

₋ Sẽ không cấp lại ưu đãi trong trường hợp đơn hàng bị hoàn và/hoặc hủy vì bất cứ lý do gì.  

₋ Không áp dụng đồng thời với hình thức thanh toán khác.  

  

  

 

  

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 

 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH 

9. Tên chương trình khuyến mại: ƯU ĐÃI TẠI ỨNG DỤNG ĐẶT ĐỒ ĂN SHOPEEFOOD 

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

11. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 20/01/2022 đến hết ngày 30/06/2022 

12. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Thẻ tín dụng & ghi nợ quốc tế do OCB phát hành (không bao 

gồm thẻ doanh nghiệp, COMB) 

13. Đối tượng được khuyến mại: Khách hàng cá nhân là chủ thẻ tín dụng & chủ thẻ ghi nợ quốc 

tế do OCB phát hành (không bao gồm thẻ doanh nghiệp, COMB) 

14. Cơ cấu giải thưởng: Trong thời gian triển khai chương trình khuyến mại, khách hàng sẽ được 

tặng mã ưu đãi giảm giá khi thanh toán bằng thẻ tín dụng/ thẻ ghi nợ quốc tế do OCB phát hành 

tại tại ứng dụng đặt đồ ăn Shopeefood, cụ thể như sau: 

₋ Mã ưu đãi giảm giá 35.000 đồng cho đơn hàng từ 70.000 đồng các ngày trong tuần. (Tổng 

số lượng là 5.400 mã) 

15. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: 189.000.000 đồng (Một trăm tám mươi 

chín triệu đồng). 

16. Nội dung chi tiết của Chương trình khuyến mại:  

₋ Mỗi thẻ được ưu đãi 1 lần/ ngày 

₋ Mã ưu đãi có giới hạn mỗi ngày là 30 mã/ngày (riêng ngày 20/01/2022 là 570 mã) 

₋ Số lượng mã không sử dụng hết của mỗi ngày sẽ được cộng dồn vào các ngày tiếp theo 

₋ Các ưu đãi không được quy đổi ra tiền mặt, hoặc sản phẩm và không được chuyển nhượng 

cho người khác;  

₋ Chương trình không áp dụng cho các sản phẩm không được khuyến mại theo qui định của 

pháp luật (rượu, bia…) 

₋ Giao dịch đủ điều kiện để áp dụng chương trình ưu đãi không bao gồm các giao dịch hoàn, 

bị hủy làm cho giá trị đơn hàng thực tế không đảm bảo giá trị đơn hàng tối thiểu được áp 

dụng ưu đãi theo quy định, không bao gồm các giao dịch liên quan đến gian lận, giả mạo.  

₋ Sẽ không cấp lại ưu đãi trong trường hợp đơn hàng bị hoàn và/hoặc hủy vì bất cứ lý do gì.  

₋ Không áp dụng đồng thời với hình thức thanh toán khác.  
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