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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH 

SĂN THƯỞNG MÙA HÈ - SHARE LÀ CÓ QUÀ 

 

1. Tên chương trình: Săn thưởng mùa hè – Share là có quà 

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Khách hàng giới thiệu bạn bè tham gia đăng 

ký và sử dụng ứng dụng OCB OMNI. 

3. Thời gian áp dụng: Từ ngày 20/06/2022 đến ngày 03/08/2022 

4. Phạm vi khuyến mại: Các tỉnh thành có Chi nhánh/Phòng giao dịch của OCB. 

5. Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền (quá 

trình thực hiện có sử dụng internet, phương tiện, thiết bị điện tử, ứng dụng 

công nghệ thông tin). 

6. Đối tượng được hưởng khuyến mại: Người giới thiệu có lượt giới thiệu thành 

công và người được giới thiệu đáp ứng các điều kiện của chương trình. 

- Người giới thiệu là những Khách hàng đang sử dụng dịch vụ tại OCB (đã có mã 

định danh - CIF) gửi link giới thiệu từ ứng dụng OCB OMNI đến bạn bè, người 

thân để họ thực hiện đăng ký mở tài khoản thanh toán tại OCB, đồng thời thực 

hiện giao dịch thỏa điều kiện. 

- Người được giới thiệu là những Khách hàng mới chưa có mã định danh (CIF) tại 

OCB, chưa cài đặt ứng dụng OCB OMNI, thực hiện đăng ký mở mới tài khoản 

thanh toán tại OCB qua link được giới thiệu trong thời gian diễn ra chương trình. 

7. Tổng giá trị quà tặng: 942.000.000 (Chín trăm bốn mươi hai triệu đồng) 

8. Cách thức tham gia chương trình: 

Khách hàng hiện hữu (đã có mã định danh tại OCB) giới thiệu thành công người 

thân, bạn bè… trải nghiệm Ngân hàng số OCB OMNI để cả hai cùng nhận thưởng. 

Một lượt giới thiệu thành công được tính khi người được giới thiệu nhấp vào link giới 

thiệu, hoàn thành eKYC để mở tài khoản thanh toán thành công, đồng thời phát sinh 

giao dịch ghi nợ bất kỳ qua ứng dụng OCB OMNI (không áp dụng cho giao dịch ghi 

nợ liên quan đến ví điện tử) trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký mở tài khoản. 

- Mở tài khoản thanh toán tại OCB trên ứng dụng OCB OMNI được tính là thành 

công khi Khách hàng hoàn thành các bước định danh trực tuyến eKYC và nhận 

thông tin đăng nhập từ hệ thống. 
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 Đối với Khách hàng hiện hữu: Truy cập ứng dụng OCB OMNI, vào mục “Mời 

bạn bè”, nhấn “Share” để gửi link giới thiệu đến người thân, bạn bè… cùng tham 

gia chương trình. 

 Đối với Khách hàng mới: Để tham gia chương trình, Khách hàng mới cần đăng 

ký mở tài khoản thanh toán tại OCB. Sau đó, tham gia chương trình bằng cách 

truy cập ứng dụng OCB OMNI, vào mục “Mời bạn bè” và nhấn “Share” để gửi 

link giới thiệu đến người được giới thiệu. 

9. Cơ cấu giải thưởng: 

9.1. Phần thưởng dành cho người giới thiệu: 

 Giải thưởng tiền mặt: 

Người giới thiệu nhận thưởng 40.000 VNĐ khi giới thiệu thành công Khách 

hàng mới trải nghiệm ứng dụng OCB OMNI. Một lượt giới thiệu được tính là 

thành công khi người được giới thiệu đăng ký thành công tài khoản thanh toán 

tại OCB đồng thời phát sinh giao dịch ghi nợ bất kỳ qua OCB OMNI (không áp 

dụng giao dịch ghi nợ liên quan đến ví điện tử) trong vòng 30 ngày kể từ ngày 

đăng ký mở tài khoản. 

 Giải thưởng Top giới thiệu:  

Dành cho Top 20 Khách hàng có lượt giới thiệu thành công nhiều nhất: 

 Top 1 - 3: Thưởng 9.000.000 VNĐ/người chơi 

(Điều kiện: Tối thiểu 100 lượt giới thiệu thành công) 

 Top 4 - 10: Thưởng 5.000.000 VNĐ/người chơi 

 Top 11 - 20: Thưởng 3.000.000 VNĐ/người chơi 

(*) Lưu ý: 

Trong trường hợp nhiều người giới thiệu có số lượt giới thiệu thành công nhiều 

nhất bằng nhau, OCB sẽ căn cứ vào thời gian người giới thiệu hoàn thành điều 

kiện sớm hơn để xếp hạng và trao thưởng. 

9.2 . Phần thưởng dành cho người được giới thiệu: 

 Giải thưởng tiền mặt: 

Người giới thiệu nhận thưởng 80.000 VNĐ, cụ thể: 

 Thưởng 30.000 VNĐ: sau khi thực hiện đăng nhập và phát sinh giao dịch ghi 

nợ bất kỳ qua OCB OMNI (không áp dụng giao dịch ghi nợ liên quan đến ví điện 

tử) trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký mở tài khoản thành công. 

 Thưởng 50.000 OMNI Coins (tương đương 50.000 VNĐ):  sau khi phát sinh 
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giao dịch bất kì đạt 20.000 VNĐ qua OCB OMNI (không áp dụng giao dịch ghi 

nợ liên quan đến ví điện tử) trong vòng 90 ngày kể từ thời điểm giao dịch đầu 

tiên. 

(OMNI Coin là điểm thưởng tích lũy sau mỗi giao dịch dùng để đổi thành tiền 

mặt và những ưu đãi hấp dẫn trên ứng dụng OCB OMNI, mục OMNI Rewards) 

10. Thời gian và cách thức trao thưởng: 

Thời gian xác định danh sách Khách hàng thỏa mãn điều kiện nhận thưởng: sau khi 

hệ thống OCB OMNI ghi nhận người được giới thiệu hoàn thành đăng ký thành công 

tài khoản thanh toán tại OCB, thực hiện định danh trực tuyến và phát sinh giao dịch 

ghi nợ thỏa điều kiện qua OCB OMNI. 

 Cách thức thông báo: 

 Khách hàng thỏa điều kiện nhận thưởng sẽ được OCB gửi thông báo qua 

mục “Thông báo” trên ứng dụng OCB OMNI. 

 Danh sách Khách hàng thỏa mãn điều kiện nhận thưởng của chương trình 

sẽ được thông báo trên mục “Mời bạn bè” thuộc ứng dụng OCB OMNI và 

website go.ocb.com.vn, ocb.com.vn. 

 Cách thức trao thưởng: 

 OCB sẽ chuyển tiền thưởng và OMNI Coins vào tài khoản thanh toán tại OCB 

của Khách hàng từ 15 - 30 ngày kể từ ngày thỏa điều kiện. 

 Với giải thưởng Top giới thiệu: OCB sẽ trao thưởng bằng cách chuyển tiền 

vào tài khoản thanh toán tại OCB của Khách hàng trong vòng 45 ngày kể từ 

ngày công bố danh sách Khách hàng nhận thưởng. 

11. Trách nhiệm thông báo 

Ngân hàng Thương mại Phương Đông (OCB) được quyền thay đổi, điều chỉnh thể 

lệ này cùng các quy định có liên quan và sẽ cập nhật công bố trên website chính thức 

của OCB. Khi có các sự kiện này, OCB sẽ thông báo đầy đủ chi tiết thể lệ chương 

trình khuyến mại, danh sách Khách hàng trúng thưởng trên ít nhất một phương tiện 

thông tin đại chúng và tại Hội sở, các chi nhánh và phòng giao dịch của OCB và thực 

hiện các yêu cầu theo quy định của pháp luật. 

12. Các quy định khác 

 Khách hàng được nhận thưởng theo thể lệ này có thể phải nộp thuế thu nhập 

không thường xuyên, phí và lệ phí (nếu có) theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Trường hợp phải nộp thuế thu nhập không thường xuyên, Khách hàng chấp thuận 
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việc OCB sẽ khấu trừ khoản thuế thu nhập không thường xuyên, phí và lệ phí (nếu 

có) theo quy định của pháp luật trên trị giá khoản khuyến mại mà Khách hàng đã 

nhận và thay mặt Khách hàng nộp cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của 

pháp luật. 

 OCB có quyền từ chối trao khoản khuyến mại cho bất kỳ Khách hàng nào mà 

cung cấp thông tin không hợp lệ, không rõ ràng, không đầy đủ, gian lận hoặc vi 

phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của thể lệ chương trình. 

 Khách hàng đồng ý tham gia chương trình này đồng nghĩa với việc Khách hàng 

đồng ý cho OCB sử dụng tên và hình ảnh của Khách hàng trúng giải cho mục 

đích quảng cáo thương mại. 

 Ngân hàng TMCP Phương Đông và người đại diện tương ứng của OCB sẽ 

không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát, thiệt hại nào (không chỉ bao gồm 

những tổn thất hoặc những tổn thất có nguyên nhân khác) hoặc bất kỳ rủi ro cá 

nhân nào xảy ra từ việc tham gia chương trình hoặc do việc tiếp nhận hoặc sử 

dụng quà tặng ngoại trừ những trách nhiệm được pháp luật quy định. 

 Trong trường hợp xảy ra những tranh chấp quyền lợi, quyết định của OCB là quyết 

định cuối cùng. 

 Thời gian để OCB tiếp nhận và giải quyết thắc mắc, khiếu nại của Khách hàng về 

kết quả của chương trình là 60 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình. Mọi thắc 

mắc và khiếu nại sau thời gian nêu trên sẽ không được giải quyết. 

 

(*) Lưu ý: 

 Số lượng lượt giới thiệu tại mục “Mời bạn bè” trên ứng dụng OCB OMNI là thống 

kê dự kiến (bao gồm lượt giới thiệu hợp lệ và chưa hợp lệ). Đây chưa phải là kết 

quả cuối cùng về người nhận thưởng. OCB sẽ tổng kết kết quả dựa trên số lượt 

giới thiệu thành công. 

 Danh sách “Top 20 người giới thiệu nhiều nhất” hiển thị tại mục “Mời bạn bè” 

trên ứng dụng OCB OMNI là danh sách người giới thiệu có số lượt mời bạn bè 

trải nghiệm OCB OMNI nhiều nhất (bao gồm giới thiệu thành công và chưa thành 

công). Đây chưa phải là kết quả cuối cùng về Top 20 người chơi có lượt giới 

thiệu nhiều nhất. OCB sẽ tổng kết và xếp hạng kết quả dựa trên số lượt giới thiệu 

thành công. 

 Định nghĩa giới thiệu thành công: Giới thiệu thành công là khi người được giới 
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thiệu nhấp vào link nhận được từ người giới thiêu, thực hiện định danh trực tuyến 

eKYC để mở tài khoản thanh toán tại OCB thành công, thực hiện đăng nhập và 

phát sinh tối thiểu 01 giao dịch thành công qua App OCB OMNI trong vòng 30 

ngày kể từ ngày đăng ký mở tài khoản. ( các trường hợp cung cấp thông tin không 

hợp lệ, không rõ ràng, không đầy đủ, gian lận hoặc vi phạm bất kỳ điều khoản và 

điều kiện nào của thể lệ chương trình là không thành công), 

 Nếu người giới thiệu có số lượt giới thiệu thành công bằng nhau, OCB sẽ căn 

cứ trên thời gian người giới thiệu hoàn thành điều kiện sớm hơn để xếp hạng và 

trao thưởng. 

 Không giới hạn số lần giới thiệu và không giới hạn số lần nhận thưởng. 

 Ưu đãi không áp dụng cho người giới thiệu và được giới thiệu là Cán bộ Nhân 

viên OCB. Trong trường hợp người giới thiệu là Cán bộ nhân viên OCB, chỉ trả 

thưởng cho người được giới thiệu. 

 

Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình, Quý Khách vui lòng liên hệ Trung tâm dịch vụ 

Khách hàng OCB:  

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

 Hotline: 1800 6678 (Miễn phí 24/7) 

 Email: dvkh@ocb.com.vn 
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