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PHỤ LỤC 01 – THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH 

1. Tên chương trình khuyến mại: ƯU ĐÃI MUA SẮM TẠI TIKI, LAZADA, SENDO, SHOPEE  

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

3. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 14/01/2022 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. Cơ cấu giải thưởng: Trong thời gian triển khai chương trình khuyến mại, khách hàng sẽ được 

ưu đãi khi thanh toán bằng thẻ tín dụng/ thẻ ghi nợ quốc tế do OCB phát hành tại các ứng dụng/ 

trang thương mại điện tử cụ thể như sau: 

5.1 Ưu đãi số tiền 100.000 đồng với đơn hàng 600.000 đồng  

- TIKI: Ngày 14/01/2022, 21/01/2022, 28/01/2022, 04/02/2022, 11/02/2022, 18/02/2022, 

25/02/2022, 04/03/2022, 11/03/2022, 18/03/2022, 25/03/2022, 27/03/2022, 

01/04/2022, 08/04/2022, 15/04/2022, 22/04/2022, 29/04/2022, 06/05/2022, 

13/05/2022, 20/05/2022, 27/05/2022, 03/06/2022, 15/06/2022, 17/06/2022, 24/06/2022 

- LAZADA, SHOPEE: ngày 14/01/2022, 21/01/2022, 28/01/2022, 04/02/2022, 

11/02/2022, 18/02/2022, 25/02/2022, 04/03/2022, 11/03/2022, 18/03/2022, 

25/03/2022, 01/04/2022, 08/04/2022, 15/04/2022, 22/04/2022, 29/04/2022, 

06/05/2022, 13/05/2022, 20/05/2022, 27/05/2022, 03/06/2022, 15/06/2022, 

17/06/2022, 24/06/2022 

- SENDO: ngày 14/01/2022, 21/01/2022, 28/01/2022, 04/02/2022, 11/02/2022, 

18/02/2022, 25/02/2022, 04/03/2022, 11/03/2022, 18/03/2022, 25/03/2022, 

01/04/2022, 08/04/2022, 15/04/2022, 22/04/2022, 29/04/2022, 06/05/2022, 

13/05/2022, 20/05/2022, 27/05/2022, 03/06/2022, 10/06/2022, 17/06/2022, 24/06/2022 

5.2 Ưu đãi số tiền 250.000 đồng cho đơn hàng từ 2.000.000 đồng 

- TIKI, LAZADA, SHOPEE  trong các ngày 02/02/2022, 03/03/2022, 04/04/2022, 

05/05/2022, 06/06/2022, 10/06/2022  

- SENDO trong các ngày 02/02/2022, 03/03/2022, 04/04/2022, 05/05/2022, 06/06/2022 

6. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: 1.290.000.000 đồng (Một tỷ, hai trăm 

chín mươi triệu đồng). 

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

a. Ưu đãi khi mua sắm tại Shopee, Tiki, Lazada, Sendo: 

₋ Ưu đãi không áp dụng với các hình thức không được khuyến mại theo quy định của pháp 

luật (rượu…) 

₋ Số tiền được ưu đãi sẽ được tặng ngay tại lúc thanh toán của chủ thẻ, mỗi thẻ chỉ được áp 

dụng ưu đãi 1 lần/ngày 

₋ Số lượng ưu đãi có giới hạn mỗi ngày 

o Ưu đãi số tiền 100.000 đồng cho đơn hàng 600.000 đồng: Tiki (50 ưu đãi/ngày), Lazada 

(70 ưu đãi/ngày, riêng ngày 14/01/2022 là 140 ưu đãi/ngày), Shopee (130 ưu đãi/ngày, 
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riêng ngày 14/01/2022 là 260 ưu đãi), Sendo (20 ưu đãi/ ngày, riêng ngày 14/01/2022 

là 40 ưu đãi) 

o Ưu đãi số tiền 250.000 đồng cho đơn hàng từ 2.000.000 đồng:  Tiki (70 ưu đãi/ngày), 

Lazada (120 ưu đãi/ngày), Shopee (180 ưu đãi/ngày), Sendo (40 ưu đãi/ngày) 

₋ Ưu đãi được mở vào khung giờ từ: 09:00 sáng đến 23:59 tối  

₋ Shopee: Không áp dụng khi khách hàng mua các sản phẩm sim, ngành hàng Voucher – 

Dịch vụ, sữa cho trẻ từ 0-24 tháng tuổi, đơn do người bán tự vận chuyển và/hoặc gói sản 

phẩm (ví dụ mua 1 tặng 1, mua 2 giảm 5%...) 

₋ Tiki: Không áp dụng với một số mặt hàng theo danh mục hạn chế quy định rõ như sau: sản 

phẩm rượu từ 15%, sữa cho trẻ dưới 24 tháng tuổi, sản phẩm dịch vụ số. 

₋ Sendo: Không áp dụng cho các ngành hàng Tiện ích, Dịch vụ, E-Voucher; không áp dụng 

cho shop tự vận chuyển; không áp dụng cho mọi hình thức shop tự đặt hàng hoặc nhờ người 

khác đặt hộ để trục lợi từ ưu đãi của chương trình. Mọi vi phạm liên quan sẽ được xử lý và 

truy thu theo quy định của Sendo; Các ưu đãi không được quy đổi ra tiền mặt, hoặc sản 

phẩm và không được chuyển nhượng cho người khác 

₋ Lazada: Áp dụng cho tất cả sản phẩm được cung cấp tại Hệ thống Lazada (ngoại trừ Sim, 

dụng cụ Sim, thẻ cào điện thoại, dịch vụ nạp tiền trực tuyến, sản phẩm sữa cho bé từ 0 đến 

dưới 3 tuổi, bình sữa, phụ kiện cho trẻ sơ sinh, sản phẩm từ Vinamilk và một số sản phẩm 

khác được bán và giao bởi các nhà cung cấp được ghi rõ không áp dụng hình thức thu thập 

Phiếu khuyến mại, sản phẩm không được ưu đãi theo quy định của pháp luật.) 

b. Quy định chung: 

- Khách hàng chỉ tiến hành thanh toán khi hệ thống đã hiển thị số tiền ưu đãi hoặc nhập thẻ 

OCB hợp lệ. OCB và các thương hiệu không chịu trách nhiệm về việc hệ thống không hiển 

thị số tiền ưu đãi mà chủ thẻ vẫn tiến hành thanh toán. 

- Chương trình chỉ áp dụng cho tiêu dùng cá nhân, mọi trường hợp mua đi bán lại, cố tình gian 

lận, trục lợi từ chương trình đều sẽ bị từ chối ưu đãi. 

- Không áp dụng chung với các hình thức thanh toán khác. Không được phép chuyển đổi thành 

tiền mặt/ hàng hóa/ dịch vụ cũng như không được chuyển nhượng cho người khác. 

- Ưu đãi không được cấp lại trong trường hợp đơn hàng bị hoàn/ trả hoặc bị hủy  

do người mua. 
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