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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI OCB 26 NĂM 

DÀNH CHO KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP 

 

1. Tên chương trình: OCB 26 NĂM – NIỀM TIN & THỊNH VƯỢNG 

“SINH NHẬT RỘN RÀNG – NHẬN NGÀN QUÀ TẶNG” 

2. Thời gian triển khai: Từ ngày 10/06/2022 đến hết ngày 10/08/2022 

3. Phạm vi triển khai: Địa bàn có Trung tâm Khách hàng doanh nghiệp trên toàn quốc 

4. Đối tượng khách hàng: Khách hàng doanh nghiệp mới, hiện hữu, re-active có sử dụng 

sản phẩm dịch vụ OCB trong thời gian diễn ra chương trình 

5. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại: 

a. Trong thời gian diễn ra chương trình, các Khách hàng doanh nghiệp (KHDN) có phát 

sinh các giao dịch thỏa điều kiện của OCB sẽ nhận được phần quà tặng tương ứng. 

Cụ thể: 

STT Quà tặng Điều kiện tặng quà 

1 

OCB dành 

1.000 phần quà 

Dù gấp 3, vải 2 

lớp chống UV 

tặng cho KHDN 

đạt điều kiện: 

- KHDN lần đầu mở CIF/ Tài khoản tại OCB và có đăng ký OMNI KHDN 

trong tháng sẽ được tặng 1 phần quà Dù gấp 3. 

- Khách hàng hiện hữu chuyển trạng thái từ Original sang Active và có 

đăng ký OMNI KHDN trong tháng sẽ được tặng 1 phần quà Dù gấp 3. 

2 

OCB dành 600 

phần quà Ca 

giữ nhiệt 

LocknLock tặng 

cho KHDN đạt 

điều kiện: 

KHDN hiện hữu hoặc KHDN mới đăng ký gói OCB Propay hoặc có tiềm 

năng chào bán OCB Propay sẽ được tặng 1 phần quà Ca giữ nhiệt 

LocknLock. Gói OCB Propay gồm: 

 Gói cơ bản; hoặc 

 Gói nâng cao; hoặc 

 Gói chuyên biệt. 

KHDN nhập khẩu mới có phát sinh giao dịch TTTM đầu tiên sẽ được 

tặng 1 phần quà Ca giữ nhiệt LocknLock. 

3 

OCB dành 

2.600 Voucher 

giảm 26% 

thanh toán phí 

tại OCB cho 

các nhóm 

KHDN đạt điều 

kiện: 

- Tặng voucher ưu đãi giảm 26% thanh toán phí tại OCB cho các 

KHDN đạt điều kiện trong thời gian triển khai chương trình:  

 60 KHDN có phát sinh các giao dịch sớm nhất về tiền gửi/tiền 

vay/ các loại phí từ 5 tỷ VND trở lên sẽ được tặng voucher ưu đãi 

giảm 26% và giá trị thanh toán tối đa 100 triệu VND 

 140 KHDN có phát sinh các giao dịch sớm nhất về tiền gửi/tiền 

vay/ các loại phí từ 3 tỷ VND đến dưới 5 tỷ sẽ được tặng voucher 

ưu đãi giảm 26% và giá trị thanh toán tối đa 80 triệu VND  

 400 KHDN có phát sinh các giao dịch sớm nhất về tiền gửi/tiền 

vay/ các loại phí từ 1 tỷ VND đến dưới 3 tỷ VND sẽ được tặng 

http://www.ocb.com.vn/
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STT Quà tặng Điều kiện tặng quà 

voucher ưu đãi giảm 26% và giá trị thanh toán tối đa 25 triệu 

VND 

 2.000 KHDN mới & KH reactive (KH chuyển trạng thái từ 

Dormant/ Lost sang Active) và có đăng ký dịch vụ OMNI KHDN 

sẽ được tặng voucher có giá trị thanh toán tối đa 10 triệu VND. 

- Điều kiện sử dụng voucher: 

 Mỗi KHDN chỉ được tặng và sử dụng 1 voucher duy nhất trong 

thời gian triển khai chương trình. 

 Voucher dùng để thanh toán tiền phí tại OCB (bao bồm phí dịch 

vụ, phí bảo lãnh). 

 Voucher chỉ áp dụng với kênh giao dịch tại quầy, không áp dụng 

các loại phí thu tự động. 

 Voucher được sử dụng thanh toán cho 01 giao dịch. Khi sử dụng, 

giao dịch viên sẽ thu lại Voucher, ghi chú thông tin (ngày tháng, 

số tiền phí giảm trừ) vào mặt sau voucher và nhập mã voucher 

vào bút toán hạch toán. 

 Hạn sử dụng voucher: Từ ngày 10/06/2022 đến hết ngày 

10/08/2022. 

 

b. Điều kiện chung CTKM: 

- Trong thời gian triển khai CTKM, mỗi khách hàng sẽ nhận được 01 phần quà tặng cho 

mỗi hạng mục đạt điều kiện, trường hợp khách hàng có phát sinh nhiều hạng mục 

khác đạt điều kiện sẽ được nhận nhiều phần quà tặng tương ứng, không giới hạn quà 

tặng trên 01 Khách hàng. 

- OCB thực hiện trao thưởng đến Khách hàng không muộn hơn 30 ngày kể từ kết thúc 

mỗi tháng hoặc kết thúc chương trình theo địa chỉ chỉ định của Khách hàng. 

- Khách hàng có nghĩa vụ thực hiện các nghĩa vụ thuế, phí (nếu có) phát sinh từ quà 

tặng của chương trình theo quy định của pháp luật. 

- Danh sách Khách hàng thỏa điều kiện nhận giải thưởng của chương trình sẽ được 

thông báo trực tiếp đến Khách hàng qua bằng email hoặc gửi tin nhắn theo thông tin 

Khách hàng đã đăng ký với OCB. 

- OCB sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc Khách hàng không nhận được thông báo 

do thay đổi địa chỉ liên hệ, email hay số điện thoại mà chưa cập nhật cho OCB, hay 

việc thư thông báo nhận thưởng bị thất lạc, hư hỏng hoặc mất cắp trong quá trình. 

- OCB có quyền thay đổi, hủy bỏ hoặc bổ sung các điều kiện và điều khoản của chương 

trình tại bất kỳ thời điểm nào sau khi thực hiện đầy đủ thủ tục sửa đổi bổ sung chương 

trình khuyến mãi theo quy định. Thông báo về việc thay đổi, hủy bỏ hoặc bổ sung sẽ 

được OCB công bố chính thức qua Website OCB.  
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Để biết thêm thông tin chi tiết Quý Doanh nghiệp vui lòng liên hệ: 

- Chi nhánh/ Phòng giao dịch của OCB quản lý Khách hàng hoặc CN/PGD gần nhất 

- Dịch vụ Chăm sóc Khách hàng 24/7 - Hotline 1800 6678 (Miễn phí). 

NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG (OCB) 

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



