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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH 

ĐẬP HỘP KHUI QUÀ – VUI SINH NHẬT OCB 

 

1. Tên chương trình: Đập hộp khui quà – Vui sinh nhật OCB 

2. Thời gian triển khai: Từ ngày 04/06/2022 đến ngày 30/06/2022. 

3. Đối tượng áp dụng: Tất cả Khách hàng (KH) đã đăng ký dịch vụ Ngân hàng số OCB 

OMNI. 

4. Kênh triển khai: OCB OMNI phiên bản ứng dụng. 

5. Phạm vi triển khai: Toàn hệ thống. 

6. Nội dung chi tiết chương trình: 

6.1. Điều kiện phát sinh mã lượt chơi: 

Trong thời gian triển khai chương trình, Khách hàng thực hiện các giao dịch thỏa điều 

kiện được tặng mã lượt chơi để tham gia chương trình.  

Các giao dịch hợp lệ gồm: 

- Gửi tiền gửi, tiết kiệm trực tuyến bằng tiền VNĐ với số tiền gửi tối thiểu 1 triệu 

đồng/sổ, kỳ hạn từ 1 tháng trở lên đối với tiết kiệm điện tử thông thường/Hợp đồng 

tiền gửi; 06 tháng trở lên đối với tiết kiệm tích lũy điện tử; 30 ngày trở lên đối với 

tiết kiệm OMNI Flex. 

- Mở tài khoản số đẹp. 

- Giao dịch thanh toán bao gồm: Thanh toán hóa đơn (bao gồm điện, nước, truyền 

hình cáp, internet, điện thoại, tàu/máy bay, tài chính, bất động sản, dịch vụ cảng, 

bảo hiểm), thanh toán dịch vụ (đặt vé tàu, vé xe, vé máy bay/Gotadi, vé xem phim, 

phòng khách sạn, Mobilott, thanh toán bằng QR code), thanh toán học phí. 

- Nạp tiền điện thoại. 

- Mua 3G/4G. 

- Giao dịch chuyển tiền tối thiểu 50.000 VNĐ bao gồm: chuyển tiền nhanh NAPAS, 

chuyển tiền nhanh 247 bằng mã VietQR, chuyển tiền liên ngân hàng, chuyển tiền 

quốc tế, chuyển tiền trong OCB (không áp dụng với giao dịch chuyển tiền cho chính 

mình trong OCB). 

- Đầu tư. 

- Mua bán ngoại tệ. 

http://www.ocb.com.vn/
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- Bảo hiểm. 

- Kích hoạt phương thức xác thực Face OTP lần đầu tiên. 

- Vay thấu chi sổ tiết kiệm. 

6.2. Nguyên tắc phát sinh mã lượt chơi và tham gia chương trình: 

- Khách hàng phát sinh giao dịch thành công thỏa điều kiện theo quy định trong 

thời gian triển khai chương trình sẽ được tặng 01 mã lượt chơi. 

- Cấu trúc mã lượt chơi gồm 9 số bắt đầu từ 000000001, được phát sinh tự động 

từ hệ thống OCB theo thứ tự ngẫu nhiên.  

- Mã lượt chơi được cấp khi Khách hàng có giao dịch ghi nhận thành công trên hệ 

thống.  

- Mỗi Khách hàng được cấp tối đa 50 mã lượt chơi/ngày. 

- Cách thức phát sinh mã lượt chơi và thời gian chơi như sau: 

Thời gian phát sinh mã 

lượt chơi 
Thời gian chơi 

Thời gian mở 

quà tự động 

Sau khi Khách hàng hoàn tất 

giao dịch thành công (ngày T) 

Tất cả thời điểm trong ngày 

sau khi được cấp mã lượt 

chơi. 

09:00 ngày T+1 

(T: ngày giao dịch) 

 

- Lượt chơi có giá trị trong ngày T, kết thúc ngày T mà Khách hàng vẫn còn lượt 

chơi chưa chơi, hệ thống sẽ mở thưởng tự động tất cả số lượt chơi còn lại của 

Khách hàng vào ngày tiếp theo và thông báo kết quả tại mục “Thông báo” trên 

ứng dụng OCB OMNI. 
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7. Cơ cấu giải thưởng và cách thức tham gia chương trình: 

 Giải thưởng may mắn ngày: 

Loại giải 
Nội dung giải 

thưởng 

Giá trị giải 

thưởng 

(VNĐ) 

Số 

lượng 

giải/ngày 

Tổng số 

lượng giải 

Thành tiền 

(VNĐ) 

Giải 

thưởng 1 

01 chỉ vàng 

(SJC) (1) 
7.000.000 1 30 210.000.000 

Giải 

thưởng 2 

Tiền chuyển 

vào tài khoản 

thanh toán. 

260.000 20 600 156.000.000 

Giải 

thưởng 3 

Tiền chuyển 

vào tài khoản 

thanh toán. 

26.000 500 15.000 390.000.000 

Giải 

thưởng 4 

Tiền chuyển 

vào tài khoản 

thanh toán. 

2.600 2.000 60.000 156.000.000 

Tổng cộng 2.521 75.630 912.000.000 

 

 Giải số giao dịch may mắn: 

- Trong ngày sinh nhật vàng 10/06/2022, Khách hàng phát sinh giao dịch thỏa 

điều kiện thứ 26.000 sẽ được tặng 01 chỉ vàng. 

Loại giải 
Nội dung giải 

thưởng 

Giá trị giải 

thưởng   

(VNĐ) 

Số 

lượng 

Tổng cộng 

(VNĐ) 

Giải 

thưởng 

1 chỉ vàng (SJC) 

(1) 
7,000,000 1 7,000,000 

Tổng cộng 1 7,000,000 
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Ghi chú:  (1) Giải thưởng vàng: Là giá trị giải thưởng trên đơn giá vàng dự kiến. Giá 

trị giải thưởng có thể thay đổi theo giá vàng mua niêm yết thực tế tại thời 

điểm chi mua trao thưởng cho Khách hàng.  

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

- OCB sẽ gửi thông báo đến Khách hàng tham gia chương trình thông qua Thông báo 

(Notification) trên ứng dụng OCB OMNI ngay sau khi Khách hàng thực hiện giao dịch 

thành công.  

- Cách thức phát bằng chứng xác định trúng thưởng: Sau khi Khách hàng thực hiện 

chơi trong ngày T, kết quả sẽ hiển thị ngay lập tức trên màn hình. Kết quả trúng 

thưởng sẽ được hiển thị ngay tại màn hình chơi trên ứng dụng OCB OMNI. 

- Đối với những lượt chưa chơi của Khách hàng trong ngày T, hệ thống sẽ mở quà tự 

động vào 9 giờ ngày T+1. OCB sẽ gửi kết quả trúng thưởng qua mục “Thông báo” 

trên ứng dụng OCB OMNI. 

- Đối với Khách hàng trúng thưởng giải giao dịch may mắn (giao dịch thứ 26,000 trong 

ngày 10/06/2022), OCB sẽ gửi thông báo kết quả trúng thưởng qua mục “Thông báo” 

trên ứng dụng OCB OMNI (nếu Khách hàng trúng giải). 

9. Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng: 

- Mỗi Khách hàng tự thực hiện chơi trực tiếp bằng cách nhấn vào ô quà muốn mở 

trên màn hình. Phần mềm tự động thông báo phần quà ngẫu nhiên mà Khách hàng 

nhận được. Kết quả sẽ được hiển thị ngay trên màn hình sau khi Khách hàng hoàn 

tất chơi. 

- Khách hàng có thể xem danh sách trúng thưởng tại mục “Quà của tôi”.  

- Kết quả giải thưởng của Khách hàng được lưu trên hệ thống của OCB để kiểm tra, 

đối chiếu. 

- Giải thưởng tồn hàng ngày (nếu có) sẽ được cộng dồn vào ngày kế tiếp. 

10.  Thông báo trúng thưởng 

- Đối với giải thưởng là 01 chỉ vàng: Sau 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc chương 

trình, danh sách Khách hàng trúng giải sẽ được niêm yết trên website 

https://go.ocb.com.vn. 

- Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày niêm yết danh sách Khách hàng trúng 

thưởng trên website https://go.ocb.com.vn, OCB sẽ gọi điện trực tiếp để thông báo 

http://www.ocb.com.vn/
https://go.ocb.com.vn/
https://go.ocb.com.vn/
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cho Khách hàng trúng thưởng về thời gian, địa điểm nhận thưởng theo số điện thoại 

của Khách hàng đã đăng ký tại OCB (OCB sẽ không chịu trách nhiệm trong trường 

hợp Khách hàng trúng thưởng không nhận được thông báo do số điện thoại đăng 

ký là không chính xác). 

- Đối với giải thưởng là tiền chuyển khoản 260.000 đồng, 26.000 đồng, 2.600 đồng: 

OCB sẽ gửi thông báo trúng thưởng đến khách hàng qua ứng dụng OCB OMNI. 

11.  Quy trình, cách thức và thủ tục nhận thưởng: 

 Đối với giải thưởng là 01 chỉ vàng:  

 OCB sẽ trao tặng giải thưởng tại Chi nhánh/Phòng giao dịch Khách hàng mở tài khoản 

thanh toán tại OCB hoặc tại địa điểm thống nhất trước khi trao giải (trong lãnh thổ Việt 

Nam).  

 Thời hạn cuối cùng OCB có trách nhiệm trao thưởng cho Khách hàng là 45 ngày kể 

từ ngày kết thúc chương trình. 

 Trường hợp Khách hàng trúng thưởng không thể đến nhận vì lý do cá nhân 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/CCCD/Hộ chiếu. 

 Đối với giải thưởng là tiền chuyển khoản 260,000 đồng, 26,000 đồng, 2,600 

đồng: OCB sẽ chi thưởng trực tiếp vào tài khoản thanh toán thực hiện giao dịch của 

Khách hàng. 

12. Quy định khác 

- Quy định về tất toán trước hạn: Đối với giao dịch sổ tiết kiệm có mã lượt chơi trúng 

thưởng 01 chỉ vàng, OCB sẽ thực hiện phong tỏa sổ tiết kiệm có mã lượt chơi trúng 

thưởng. Trường hợp Khách hàng tất toán sổ tiết kiệm có mã lượt chơi trúng thưởng 

trước hạn, OCB sẽ thu hồi giải thưởng khuyến mại (01 chỉ vàng) Khách hàng đã nhận 

bằng tiền mặt hoặc bằng một hình thức khác tương ứng với giá trị giải thưởng quy 

định (tùy theo quyết định của OCB từng thời điểm). 

- Trường hợp giải thưởng ở ngày chơi trước chưa có Khách hàng trúng thưởng hoặc 

Khách hàng từ chối nhận thưởng hoặc Khách hàng không thỏa điều kiện nhận thưởng 

http://www.ocb.com.vn/
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hoặc OCB không liên lạc được/không nhận được phản hồi từ Khách hàng, OCB sẽ 

cộng dồn giải thưởng qua ngày chơi kế tiếp. 

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

- Khách hàng trúng thưởng phải tự chịu trách nhiệm kê khai, nộp thuế thu nhập không 

thường xuyên (nếu có) theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Lãi suất áp dụng cho sổ tiết kiệm tham gia chương trình: Theo biểu lãi suất tiền gửi 

VNĐ dành cho Khách hàng cá nhân hiện hành (Quyết định 322/2022/QĐ-TGĐ ngày 

11/05/2022 v/v ban hành lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân hoặc 

các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có). 

 

Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại, Quý Khách liên hệ theo địa chỉ 

sau để được hướng dẫn và giải đáp kịp thời: 

Ngân hàng TMCP Phương Đông 

- Địa chỉ: 41 & 45 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.HCM 

- Điện thoại: (028) 38220 960 

- Hotline: 1800 6678 (Miễn phí 24/7) 

http://www.ocb.com.vn/
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HƯỚNG DẪN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH 

ĐẬP HỘP KHUI QUÀ - VUI SINH NHẬT OCB 

 

1. Màn hình thông báo mã lượt chơi (từ 01/06/2022 – 30/06/2022): 

Với các Khách hàng thực hiện các giao dịch tài chính thành công, thỏa điều kiện cấp 

lượt chơi theo thể lệ chương trình sẽ được thông báo mã lượt chơi tại mục “Thông 

báo” (Notification) trên OCB OMNI phiên bản ứng dụng. 

Trường hợp Màn hình minh họa 

Sau khi thực hiện giao dịch 

thành công, Khách hàng 

nhận ngay thông báo mã 

lượt chơi trong ngày.  

 

Các button điều hướng: 

- Xem chi tiết: Điều hướng đến màn hình thể lệ. 

- Chơi ngay: Điều hướng về màn hình chơi. 
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2. Màn hình chơi “Đập hộp khui quà – Vui sinh nhật OCB”: 

  

 

Bước 1 

Đăng nhập OCB OMNI 

phiên bản ứng dụng 

Bước 2 

Truy cập vào màn hình 

chơi game “Đập hộp khui 

quà, Vui sinh nhật OCB” 

bằng cách chọn mục “Sinh 

nhật OCB 26” 

 

Hoặc nhấn “Chơi ngay” tại 

màn hình thông báo lượt chơi 
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3. Màn hình thông báo kết quả 

Nội dung kết quả Màn hình hiển thị Nội dung thông báo 

Trúng thưởng 1 chỉ vàng 

(lượt chơi từ sổ tiết kiệm) 

  

Trúng thưởng 1 chỉ vàng 

(lượt chơi từ giao dịch 

khác sổ tiết kiệm) 

  

http://www.ocb.com.vn/
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Trúng Giải tiền mặt 

260.000 VNĐ 

 

 

Trúng Giải tiền mặt  

26.000 VNĐ 
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Trúng Giải Vàng và tài 

khoản số đẹp trong 

ngày 10/06/2022 

(lượt chơi từ sổ tiết 

kiệm) 

 

 

  

Trúng Giải Vàng và tài 

khoản số đẹp trong 

ngày 10/06/2022 

(lượt chơi từ giao dịch 

khác mở sổ tiết kiệm) 

  

http://www.ocb.com.vn/
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Khách hàng không 

trúng giải 

 

Khách hàng hết lượt 

chơi 
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