
THỂ LỆ CTKM “SINH NHẬT RỘN RÀNG  

NHẬN NGÀN QUÀ TẶNG” 

Dành cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm tại quầy 

1. Thời gian triển khai:  

Chương trình quà tặng ngay: từ ngày 06/06/2022 đến ngày 31/08/2022. 

Chương trình quay số: từ ngày 08/06/2022 đến ngày 31/08/2022 

2. Phạm vi khuyến mại: Các chi nhánh, phòng giao dịch của OCB trên toàn quốc. 

3. Đối tượng Khách hàng: Khách hàng (KH) cá nhân thực hiện giao dịch tiền gửi 

tiết kiệm/ tiền gửi có kỳ hạn tại quầy giao dịch của OCB. 

4. Sản phẩm khuyến mại: Tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi có kỳ hạn lĩnh lãi cuối kỳ mở 

mới tại quầy giao dịch của OCB. 

- Loại tiền: VND 

- Kỳ hạn gửi: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15,18, 21, 24, 36 tháng. 

5. Nội dung chương trình: 

5.1. Chương trình quà tặng ngay 

a. Hình thức khuyến mại: Tặng quà hiện vật không thu tiền. 

b. Hàng hóa khuyến mại: Bộ quà Eco (01 Khăn tắm, 01 khăn mặt, 01 hộp nến thơm 

và 01 bánh xà phòng) và E-voucher du lịch Got It trị giá 700.000đ. 

c. Nội dung khuyến mại: Trong thời gian khuyến mại và trên địa bàn khuyến mại, 

các khách hàng cá nhân mở mới Thẻ tiết kiệm/Hợp đồng tiền gửi (HĐTG) có kỳ hạn từ 

01 tháng trở lên tại quầy giao dịch OCB được tham gia chương trình khuyến mại tương 

ứng với mức tiết kiệm/ tiền gửi. Cụ thể: 

 

Số tiền gửi (VNĐ) 
Quà tặng 

Kỳ hạn dưới 6 tháng Kỳ hạn từ 6 tháng trở lên 

1,000,000,000 300,000,000 
Bộ quà tặng Eco gồm Khăn, Nến thơm, 

Xà phòng 

3,000,000,000 1,000,000,000 E-voucher mua tour du lịch,vé máy bay 

 

(*) Khách hàng được lựa chọn 1 trong 2 loại quà tặng hiện vật hoặc E-voucher tương 

đương tùy vào mức tiền gửi. 

d. Quy định khác: 

- Một khách hàng có thể tham gia nhiều lần trong thời gian triển khai chương trình. 

Mỗi khách hàng được nhận tối đa 01 quà tặng trong cùng một ngày (Căn cứ vào 

ngày mở Thẻ tiết kiệm, không căn cứ vào ngày khai báo quà tặng trên hệ thống), 

các trường hợp ngoại lệ sẽ do Giám đốc Khối Bán lẻ phê duyệt. 



- Quà tặng không được quy đổi thành tiền mặt. 

- Số quà tặng được tính riêng từng Thẻ tiết kiệm/HĐTG, khách hàng không được 

cộng dồn nhiều Thẻ tiết kiệm/HĐTG để nhận thêm quà tặng. 

- Khách hàng có quyền yêu cầu quà tặng có giá trị thấp hơn quà tặng được nhận 

theo đúng thể lệ chương trình. 

- KH tham gia CTKM phải cam kết không được tất toán trước hạn. Trường hợp KH 

đã tham gia CTKM có nhu cầu tất toán trước hạn phải bồi hoàn số tiền tương ứng 

với giá trị quà tặng đã nhận (đã bao gồm VAT). 

- Chương trình được áp dụng đồng thời với các CTKM khác (trừ trường hợp CTKM 

khác có quy định về việc không được áp dụng đồng thời) và các chính sách ưu đãi 

lãi suất hiện hành theo từng thời kỳ. Đối với sổ tiết kiệm kỳ hạn dưới 6 tháng, lãi 

suất áp dụng là lãi suất ban hành cho chương trình. 

- Đối với các trường hợp Thẻ tiết kiệm/HĐTG có thời gian gửi dưới 6 tháng: không 

áp dụng đồng thời với các CTKM, chính sách ưu đãi lãi suất hiện hành theo từng 

thời kỳ khác. 

- Đối với các trường hợp Thẻ tiết kiệm/HĐTG có thời gian gửi từ 6 tháng trở lên: 

được áp dụng đồng thời với các CTKM (trừ trường hợp CTKM khác có quy định về 

việc không áp dụng đồng thời) và chính sách ưu đãi lãi suất hiện hành theo từng 

thời kỳ. 

- Quà tặng E-voucher: mã voucher sẽ được gửi bằng phương thức tin nhắn cho 

khách hàng gửi  tiền trong vòng 45 ngày kể từ ngày gửi tiền. 

5.2. Chương trình quay số dự thưởng 

a. Điều kiện áp dụng 

- Khách hàng mở mới Thẻ tiết kiệm/HĐTG tại quầy giao dịch 

- Số dư tối thiểu: 300 triệu đồng. 

- Kỳ hạn: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15,18, 21,24,36 tháng 

. 

b. Công thức tính Mã số dự thưởng (MSDT) 
𝑆ố 𝑡𝑖ề𝑛 𝑔ử𝑖/𝑇𝑇𝐾 ∗ 𝐾ỳ ℎạ𝑛 

𝑀𝑆𝐷𝑇 = 

Quy định chung về mã số dự 
thưởng: 

10,000,000𝑉𝑁Đ 

- MSDT gồm 7 chữ số bắt đầu từ 0000001 đến 9,999,999. 

- Số MSDT chỉ tính phần nguyên, không tính phần thập phân. 

- Mã số dự thưởng đã trúng giải sẽ không được tham gia quay số tiếp theo. 

- Thẻ tiết kiệm/HĐTG tất toán trước hạn thì sẽ bị hủy mã. 

- MSDT chỉ được tính trên một Thẻ tiết kiệm/ Hợp đồng tiền gửi. 

- Khách hàng chỉ được cấp MSDT khi khách hàng có giao dịch tiền gửi được ghi 

nhận thành công trên hệ thống. 

- Những MSDT đã hủy trước thời gian quay số sẽ không được tham gia quay số. 

- Quay số bằng phần mềm điện tử lựa chọn khách hàng may mắn ngẫu nhiên. 



c. Cơ cấu giải thưởng 
 
Sau ngày 31/08/2022, OCB sẽ tổ chức quay thưởng cuối chương trình theo mã số dự thưởng phát sinh 

trong thời gian khuyến mãi. Giá trị giải thưởng như sau: 

Giải thưởng Quà tặng  

Số lượng 

giải 

thưởng 

Giá trị giải thưởng (đã 

bao gồm VAT) (VNĐ) 

Tổng giá trị 

(VNĐ) 

Giải nhất 
Voucher chuyến du lịch đến Thụy 

Sĩ /Úc dành cho 2 người 
1 160,000,000 160,000,000 

Giải nhì 
Voucher chuyến du lịch đến Bali/ 

Kuala Lumpur dành cho 2 người 
4 40,000,000 160,000,000 

Giải ba 
Voucher chuyến du lịch đến Phú 

Quốc/Nha Trang dành cho 2 người 
18 20,000,000 360,000,000 

Tổng cộng 23 
 

680,000,000 

Lưu ý: 

- Một khách hàng có thể tham gia nhiều lần trong thời gian triển khai chương trình. 

- Khách hàng tham gia quay thưởng đồng thời là Chủ sở hữu của Sổ tiết kiệm/ HĐTG tham gia chương 

trình. 

- Khách hàng tham gia CTKM phải cam kết không được tất toán trước hạn. Trường hợp khách hàng đã 

tham gia CTKM có nhu cầu tất toán trước hạn phải bồi hoàn số tiền tương ứng với giá trị quà tặng đã 

nhận (đã bao gồm VAT). 

- Quà tặng không được quy đổi thành tiền mặt. 

- OCB có quyền không trả thưởng nếu tại thời điểm quay số dự thưởng, Thẻ tiết kiệm/ Hợp đồng tiền 

gửi đã tất toán. 

- Tổng giá trị giải thưởng: 680,000,000 đồng (Sáu trăm tám mươi triệu đồng). 

- Tổng giá trị giải thưởng so với tổng giá trị hàng hóa khuyến mại: 0.04% 

Nội dung chi Tiết thể lệ Chương trình khuyến mại: 

Điều kiện, cách thức, thủ tục cụ thể khách hàng phải thực hiện để được tham gia Chương trình 

khuyến mại:     

Cách thức tham gia chương trình: Trong thời gian diễn ra chương trình, khách hàng gửi tiết kiệm tại 

quầy thỏa điều kiện của chương trình sẽ nhận được mã số dự thưởng (MSDT) tham gia quay số may mắn. 

Chi tiết như sau: 

 Kỳ hạn áp dụng: 1,2,3,4,5, 6,7,8,9,10,11,12,15,18,21,24,36 tháng 

 Số tiền gửi tối thiểu: 300,000,000 VNĐ 

 Công thức tính Mã số dự thưởng của từng thẻ tiết kiệm (TTK) /HĐTG như sau: 

𝑀𝑆𝐷𝑇 =
𝑆ố 𝑡𝑖ề𝑛 𝑔ử𝑖/𝑇𝑇𝐾 ∗ 𝐾ỳ ℎạ𝑛

10,000,000𝑉𝑁Đ
 

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

MSDT được in ngay tại quầy và đưa cho khách hàng thỏa mãn điều kiện của chương trình ngay sau 

khi thực hiện mở Thẻ tiết kiệm/Hợp đồng tiền gửi thành công. 

Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng 

Quy định chung về mã số dự thưởng: 

 MSDT gồm 7 chữ số bắt đầu từ 0000001 đến 9,999,999. 

 Số MSDT chỉ tính phần nguyên, không tính phần thập phân. 

 Mã số dự thưởng đã trúng giải sẽ không được tham gia quay số tiếp theo. 
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 MSDT chỉ được tính trên một Thẻ tiết kiệm/ Hợp đồng tiền gửi. 

 Khách hàng chỉ được cấp MSDT khi khách hàng có giao dịch tiền gửi được ghi nhận thành công 

trên hệ thống. 

 Thẻ tiết kiệm/HĐTG tất toán trước hạn thì sẽ bị hủy mã. 

 Những MSDT đã hủy (MSDT được cấp cho Thẻ tiết kiệm/Hợp đồng tiền gửi đã tất toán) trước 

thời gian quay số sẽ không được tham gia quay số.  

 Quay số bằng phần mềm điện tử lựa chọn khách hàng may mắn ngẫu nhiên. 

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

Buổi quay số xác định trúng thưởng bằng phần mềm máy tính dự kiến ngày 16/09/2022; 

 Địa điểm quay thưởng: Hội sở chính của Ngân hàng TMCP Phương Đông  

 Việc quay số xác định giải thưởng được quay theo thứ tự tương ứng giải ba, giải nhì, giải nhất. 

 Mỗi mã số dự thưởng của khách hàng chỉ được trúng thưởng 1 giải thưởng, trong cả chương 

trình 1 khách hàng chỉ được nhận 1 giải thưởng cao nhất. 

 Thành phần tham dự quay số xác định trúng thưởng bao gồm: Đại diện Ngân hàng TMCP 

Phương Đông, đại diện khách hàng, đại diện cơ quan quản lý nhà nước về thương mại. Kết quả 

của buổi quay số sẽ được lập thành văn bản và có chữ ký xác nhận của các bên chứng kiến. 

Thông báo trúng thưởng: 

- Sau 05 ngày kể từ ngày mở thưởng, danh sách khách hàng trúng thưởng sẽ được niêm yết trên 

website: www.ocb.com.vn. 

- Trong vòng 07 ngày kể từ ngày niêm yết danh sách khách hàng trúng thưởng trên website 

www.ocb.com.vn, OCB sẽ gọi điện trực tiếp và gửi thư mời bảo đảm thông báo cho khách hàng trúng 

thưởng về thời gian và địa điểm nhận thưởng theo số điện thoại, địa chỉ của khách hàng trên phiếu 

trúng thưởng. (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). 

Thời gian địa điểm, cách thức và thủ tục trao thưởng 
- Các giải thưởng được trao trực tiếp tại Chi nhánh/Phòng giao dịch Ngân hàng TMCP Phương Đông 

nơi khách hàng giao dịch. 

- Thời gian dự kiến tổ chức chậm nhất 02 tuần kể từ khi kết thúc quay số. 

- Khi đến nhận giải thưởng, khách hàng phải mang theo các giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân/Căn 

cước công dân hoặc Hộ chiếu (bản chính), Thẻ tiết kiệm/HĐTG có in số dự thưởng chương trình. 

- Trường hợp khách hàng 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 giấy Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu 

(bản chính), và Phiếu trúng thưởng hợp lệ. 

- Giải thưởng được trao cho khách hàng chậm nhất là 45 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình. Sau 

thời hạn trên, nếu khách hàng trúng thưởng không nhận giải thưởng thì giải thưởng đó sẽ được xử lý 

như giải thưởng không có người trúng thưởng. 

Quy định chung khi tham gia chương trình khuyến mại 

- Quy định về tất toán trước hạn: Khách hàng tham gia chương trình cam kết không được tất toán Thẻ 

tiết kiệm/HĐTG trước hạn. Nếu có nhu cầu về vốn, khách hàng có thể cầm cố sổ tiết kiệm để vay vốn 

tại OCB với lãi suất cho vay được áp dụng theo quy định hiện hành của OCB tại thời điểm vay vốn. 

Trường hợp khách hàng có nhu cầu tất toán sổ tiết kiệm trước hạn, OCB sẽ thu hồi giá trị khuyến mại 

khách hàng đã nhận (tương ứng trị giá giải thưởng quy định tại Mục 7 Thể lệ này, tùy theo quyết định 

của OCB từng thời điểm). 

http://www.ocb.com.vn/
http://www.ocb.com.vn/
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- Các khoản tiền gửi tiết kiệm tái tục muốn tham gia chương trình khuyến mại này phải đến ngân hàng 

làm thủ tục mở lại Thẻ tiết kiệm/HĐTG. 

Quy định về đầu mối giải đáp thắc mắc: 

Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại này, khách hàng liên hệ các chi nhánh/ phòng 

giao dịch Ngân hàng TMCP Phương Đông hoặc theo địa chỉ, số điện thoại sau để được giải đáp: 

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) 

41 – 45 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 08 38220961, Hotline:(08) 1800 6678 

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 Ngân hàng TMCP Phương Đông 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://ocb.com.vn/ của Ngân hàng. 

Các quy định khác 

- Khách hàng chịu mọi chi phí liên quan đến việc nhận thưởng như chi phí đi lại và thuế thu nhập không 

thường xuyên, các loại thuế (nếu có). 

- Nếu được Khách hàng trúng thưởng đồng ý, Ngân hàng TMCP Phương Đông sẽ sử dụng tên, hình ảnh 

của Khách hàng trúng thưởng cho mục đích quảng cáo thương mại. 

- Ngân hàng TMCP Phương Đông hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc quản lý tính chính xác của 

bằng chứng xác định trúng thưởng đưa vào lưu thông trong chương trình khuyến mại. Việc tổ chức 

chương trình khuyến mại phải đảm bảo tính công bằng, minh bạch và khách quan.  

- Sau khi kết thúc chương trình khuyến mại, Ngân hàng TMCP Phương Đông có trách nhiệm báo cáo 

kết quả thực hiện chương trình khuyến mại trên theo đúng quy định của pháp luật về thời hạn báo cáo, 

hồ sơ báo cáo và các giấy tờ kèm theo (biên bản xác định trúng thưởng, danh sách khách hàng trúng 

thưởng và biên bản trao thưởng hoặc tài liệu chứng minh giải thưởng đã được trao) 

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

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

theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành. 

- Đối với những giải thưởng không có người trúng thưởng, Ngân hàng TMCP Phương Đông có trách 

nhiệm trích nộp 50% giá trị của giải thưởng đã công bố vào ngân sách nhà nước theo quy định tại 

khoản 4 Điều 96 Luật Thương mại. 

- Ngân hàng Phương Đông cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về chương trình 

khuyến mại trên theo quy định của pháp luật hiện hành.  

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