
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 

ĐUA TOP – CHỚP QUÀ ĐỈNH 

1. Tên chương trình: ĐUA TOP – CHỚP QUÀ ĐỈNH 

2. Thời gian chương trình: Từ ngày 17/02/2022 đến ngày 28/02/2022 

3. Địa bàn, phạm vi áp dụng: Tất cả các đơn vị kinh doanh trên toàn hệ thống 

4. Đối tượng áp dụng: Khách hàng cá nhân đã có giao dịch trực tuyến qua Ngân 

hàng số OCB OMNI trong vòng 06 tháng gần nhất tính đến 31/12/2021 và hơn 30 

ngày không thực hiện giao dịch nào qua OCB OMNI tính đến 07/02/2022 

5. Nội dung chi tiết chương trình: TOP 25 Khách hàng có tổng điểm giao dịch qua 

OCB OMNI cao nhất trong tháng sẽ nhận được giải thưởng trị giá 500.000 

đồng/Khách hàng, cụ thể: 

- Tổng điểm giao dịch = (Số loại giao dịch – 1) x 2 + Số lượng giao dịch x 1 

- Điều kiện: Mỗi Khách hàng thực hiện tối thiểu 2 loại giao dịch khác nhau trên 

OMNI App/Web trong thời gian diễn ra chương trình. Tổng điểm giao dịch tối 

thiểu để xét đua Top là 10 điểm. 

   (*) Lưu ý: 

- Giao dịch hợp lệ là giao dịch thực hiện qua OCB OMNI App hoặc Web trong 

thời gian triển khai chương trình như: chuyển tiền, nạp tiền điện thoại, thanh 

toán hóa đơn, học phí, thanh toán thẻ tín dụng, thanh toán QR code, gửi tiết 

kiệm trực tuyến, đặt vé trực tuyến, đầu tư... Không áp dụng đối với giao dịch 

chuyển tiền ví điện tử và giao dịch tất toán sổ tiết kiệm điện tử. 

- Nếu cùng một lúc có nhiều Khách hàng có tổng điểm giao dịch bằng nhau, thì 

ưu tiên cho Khách hàng thực hiện nhiều loại giao dịch hơn. Trường hợp Khách 

hàng cùng tổng điểm giao dịch, có số loại giao dịch bằng nhau, thì ưu tiên 

Khách hàng đạt số điểm đó sớm hơn. 

- Trong vòng 10 ngày làm việc tiếp theo sau khi kết thúc tháng, OCB sẽ thông 

báo kết quả Khách hàng đạt giải trong tháng qua ứng dụng OCB OMNI và niêm 

yết kết quả trên website của OCB tại https://go.ocb.com.vn/. 

- Hình thức trao thưởng: OCB sẽ chuyển tiền vào tài khoản thanh toán của 

Khách hàng trong vòng 45 ngày kể từ ngày xác định kết quả (không bao gồm 

các ngày lễ) 

http://www.ocb.com.vn/
https://go.ocb.com.vn/
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Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình, Khách hàng vui lòng liên hệ Trung tâm 

dịch vụ Khách hàng: 1800 6678 (Miễn phí 24/7). 

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

