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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH 

ĐẢO VÀNG OMNI, SĂN NGÀN KHO BÁU  

1. Giới thiệu chung/ Điều kiện tham gia: 

Chương trình "ĐẢO VÀNG OMNI, SĂN NGÀN KHO BÁU" là chương trình khuyến mãi đặc 

biệt dành cho Khách hàng cá nhân có sử dụng ứng dụng Ngân hàng số OCB OMNI (phiên 

bản Mobile app). 

- Tại ứng dụng OCB OMNI: trên hai hệ điều hành IOS và Android. 

- Khách hàng Có số dư cuối ngày trên Tài khoản thanh toán VNĐ từ 5 triệu đồng trở lên sẽ 

nhận được mã lượt chơi với cơ hội trúng giải thưởng Sổ tiết kiệm 20 triệu đồng và các 

phần quà giá trị khác. 

2. Thời gian triển khai: từ 18/04/2022 đến 30/09/2022 

 

Thời gian nhận mã số may mắn và thời gian chơi như sau: 

Kỳ Tháng 

Cấu trúc mã 

lượt chơi 

Số dư cuối 

ngày trên tài 

khoản 

Thời gian KH 

nhận mã lượt 

chơi 

Thời gian 

KH chơi 

Kỳ 1 Tháng 4 

K1.000000001, 

K1.000000002, 

…  theo thứ tự 

tăng dần 

Của ngày T 
8h – 23h59 

ngày (T+1) 

0h1 – 23h59 

ngày (T + 2) 

Kỳ 2 Tháng 5 

K2.000000001, 

K2.000000002, 

…  theo thứ tự 

tăng dần 

Kỳ 3 Tháng 6 

K3.000000001, 

K3.000000002, 

…  theo thứ tự 

tăng dần 

Kỳ 4 Tháng 7 

K4.000000001, 

K4.000000002, 

…  theo thứ tự 

tăng dần 
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= 

Kỳ 5 Tháng 8 

K5.000000001, 

K5.000000002, 

…  theo thứ tự 

tăng dần 

Kỳ 6 Tháng 9 

K6.000000001, 

K6.000000002, 

…  theo thứ tự 

tăng dần 

3. Thông tin chi tiết về chương trình: 

Nguyên tắc phát sinh mã số may mắn:  

Số lượng lượt chơi  
Số dư trên tất cả các tài khoản thanh toán của 1 KH 

5.000.000 VNĐ 

- Số dư trên tài khoản thanh toán: trừ số dư của các tài khoản thấu chi, bị phong tỏa, đồng 

sở hữu, lương, hạn chế ghi nợ 

- Tối đa: 5 lượt chơi/KH/ngày; 50 lượt/KH/tháng 

- Số lượng lượt chơi được nhận chỉ tính phần nguyên, không tính phần thập phân 

- Cấu trúc Mã lượt chơi mỗi kỳ gồm 9 số sẽ được phát sinh tự động theo số thứ tự tăng 

dần từ 000000001 và gắn với định danh ký hiệu từng kỳ: gồm “K” + số thứ tự kỳ. 

- Lượt chơi chỉ có giá trị trong ngày, qua ngày lượt chơi về lại = 0. 

Cách thức thực hiện chơi: 

- Tương ứng mỗi mã số may mắn Khách hàng sẽ nhận được 01 lượt chơi. Khách hàng có 

bao nhiêu mã số may mắn sẽ được tham gia bấy nhiêu lượt. 

- Trong thời gian diễn ra chương trình, khách hàng truy cập ứng dụng OCB OMNI (phiên 

bản Mobile App) và thực hiện chơi: Khách hàng nhấp vào rương quà muốn mở  phần 

mềm điện tử sẽ thông báo ngẫu nhiên kết quả quà cho KH. 

Giải thưởng  

 Rương Kim cương: 6 giải Sổ tiết kiệm 20.000.000 VNĐ -> 1 giải/kỳ 

 Rương Vàng: 166 giải Sổ tiết kiệm 1.000.000 VNĐ -> 1 giải/ngày 

 Rương Bạc: 8,300 giải Voucher giảm 20% thanh toán hóa đơn (điện/nước/truyền 

hình/internet)- tối đa 50.000 VNĐ -> 50 giải/ngày 

 Rương Bạc: 16,600 giải Voucher giảm 50% nạp tiền điện thoại - tối đa 30.000 VNĐ -

> 100 giải/ngày. 
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- Giải thưởng sổ tiết kiệm: là sổ tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 1 tháng, lãi suất tại ngày mở. 

Trường hợp KH trúng thưởng nhưng OCB không liên lạc được hoặc không nhận được 

phản hồi từ KH hoặc KH từ chối nhận thưởng thì giải thưởng sẽ được cộng dồn cho KH 

chơi vào kỳ kế tiếp. 

- Quy định về tái tục: Tại thời điểm đáo hạn sổ tiết kiệm, nếu KH không giao dịch hoặc 

không có yêu cầu gì khác, thì 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). 

- Giải thưởng voucher: áp dụng với giao dịch nạp tiền điện thoại/ thanh toán hóa đơn từ 

50.000 VNĐ trở lên. Áp dụng tại màn hình chức năng nạp tiền điện thoại, thanh toán từng 

lần điện, nước, ADSL, truyền hình cáp trên ứng dụng OCB OMNI. Mỗi voucher chỉ áp 

dụng cho 1 lần thanh toán. Trường hợp KH chưa sử dụng voucher ngay thì hệ thống lưu 

lại voucher, voucher có hiệu lực trong vòng 60 ngày kể từ ngày trúng thưởng. 

Quy định Mã voucher điện thoại:  

Kỳ Mã voucher điện thoại 

Kỳ 1 DT1.0001, DT1.0002…. 

Kỳ 2 DT2.0001, DT2.0002…. 

….  

Quy định Mã voucher thanh toán:  

Kỳ Mã voucher thanh toán 

Kỳ 1 TT1.0001, TT1.0002…. 

Kỳ 2 TT2.0001, TT2.0002…. 

….  

 

- Những trường hợp chưa chơi, hết thời gian chơi, hệ thống sẽ mở quà tự động cho những 

lượt chơi đó và thông báo kết quả đến Khách hàng thông qua mục Thông báo đặt trên 

Ứng dụng OCB OMNI vào 9h ngày T+3 (Trong đó: T là ngày tính số dư tài khoản thanh 

toán) 

4. Thông tin nhận quà 

- KH trúng thưởng là Voucher giảm 50% nạp tiền điện thoại, Voucher giảm 20% thanh toán 

hóa đơn (điện/nước/truyền hình/internet): OCB ghi nhận tặng voucher trong vòng 24 giờ 

cho khách hàng trên ứng dụng OCB OMNI sau khi KH trúng thưởng. Voucher được lưu 
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lại trong mục danh sách quà tặng của KH nhận được trong màn hình chương trình “ĐẢO 

VÀNG OMNI, SĂN NGÀN KHO BÁU” trên ứng dụng OCB OMNI. KH vào thực hiện nạp 

tiền điện thoại/ thanh toán hóa đơn sẽ được áp dụng mã voucher này. 

- Khách hàng trúng thưởng giải Sổ tiết kiệm sẽ được OCB trao tặng sổ tiết kiệm online tại 

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

nhất trước khi trao giải (trong lãnh thổ Việt Nam). Khi nhận giải, khách hàng xuất trình 

CMND/Hộ chiếu và thông báo trúng thưởng trên ứng dụng OCB OMNI thể hiện đúng 

thông tin khách hàng. 

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

thể ủy quyền cho người thân nhận hộ. Người 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/ hộ chiếu. 

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

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

định của pháp luật hiện hành. 

- Thời hạn cuối cùng OCB thực hiện trao thưởng cho Khách hàng là trong vòng 45 ngày kể 

từ ngày kết thúc chương trình. 

5. Thông tin liên lạc 

Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mãi, khách hàng liên hệ theo địa chỉ sau để 

được hướng dẫn, giải đáp: 

 Ngân hàng TMCP Phương Đông 

 Hội sở chính: 41& 45 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM 

 Hotline: 1800 6678  
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