
 

 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI TẠI SHOPEE FOOD 

 

1. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 15/07/2022 đến hết ngày 31/12/2022 

2. Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa dịch vụ cung ứng không thu tiền 

3. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Thẻ tín dụng & ghi nợ quốc tế do OCB phát hành (không bao 

gồm thẻ doanh nghiệp, COMB). 

4. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Tặng tiền 

5. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại):  

Khách hàng cá nhân đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: 

- Khách hàng cá nhân là chủ thẻ tín dụng & chủ thẻ ghi nợ quốc tế do OCB phát hành (không 

bao gồm thẻ doanh nghiệp, COMB). 

- Không vi phạm bất kỳ điều khoản nào của chương trình khuyến mại này hoặc bất kỳ điều 

khoản điều kiện nào tại Điều khoản và điều kiện phát hành và sử dụng thẻ ghi nợ và thẻ tín 

dụng OCB dành cho khách hàng cá nhân. 

6. Cơ cấu giải thưởng: Tặng 40,000 VND cho đơn hàng từ 100,000 VND tất cả các ngày trong 

tuần 

7. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: 288,000,000 VND (Hai trăm tám mươi 

tám triệu đồng) 

8. Nội dung chi tiết của Chương trình khuyến mại: 

- Mỗi thẻ chỉ được ưu đãi 1 lần/ngày. 

- Ưu đãi chỉ áp dụng cho đơn hàng đặt đồ ăn, không áp dụng cho đơn hàng đi chợ, siêu thị. 

- Khách hàng phải chọn mã ưu đãi trước khi thanh toán. 

- Chương trình có thể kết thúc trước hạn khi ngân sách được sử dụng hết. 

- Các ưu đãi không được quy đổi ra tiền mặt, hoặc sản phẩm và không được chuyển nhượng 

cho người khác. 

- Chương trình không áp dụng cho các sản phẩm không được khuyến mại theo quy định của 

pháp luật. 

- Giao dịch đủ điều kiện để áp dụng chương trình ưu đãi không bao gồm các giao dịch hoàn, 

bị hủy làm cho giá trị đơn hàng thực tế không đảm bảo giá trị đơn hàng tối thiểu được áp 

dụng ưu đãi theo quy định, không bao gồm các giao dịch liên quan đến gian lận, giả mạo. 

- Sẽ không cấp lại ưu đãi trong trường hợp đơn hàng bị hoàn và/hoặc hủy vì bất cứ lý do gì. 



 

 

 THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI TẠI BAEMIN 

 

1. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 15/07/2022 đến hết ngày 31/12/2022 

2. Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa dịch vụ cung ứng không thu tiền 

3. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Thẻ tín dụng & ghi nợ quốc tế do OCB phát hành (không bao 

gồm thẻ doanh nghiệp, COMB). 

4. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Tặng tiền 

5. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại):  

Khách hàng cá nhân đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: 

- Khách hàng cá nhân là chủ thẻ tín dụng & chủ thẻ ghi nợ quốc tế do OCB phát hành (không 

bao gồm thẻ doanh nghiệp, COMB). 

- Không vi phạm bất kỳ điều khoản nào của chương trình khuyến mại này hoặc bất kỳ điều 

khoản điều kiện nào tại Điều khoản và điều kiện phát hành và sử dụng thẻ ghi nợ và thẻ tín 

dụng OCB dành cho khách hàng cá nhân. 

6. Cơ cấu giải thưởng: Tặng 40,000 VND cho đơn hàng từ 100,000 VND tất cả các ngày trong 

tuần 

7. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: 153,600,000 VND (Một trăm năm mươi 

ba triệu sáu trăm nghìn đồng) 

8. Nội dung chi tiết của Chương trình khuyến mại: 

- Mỗi thẻ chỉ được ưu đãi 1 lần/ngày. 

- Khách hàng phải chọn mã ưu đãi trước khi thanh toán. 

- Chương trình có thể kết thúc trước hạn khi ngân sách được sử dụng hết. 

- Các ưu đãi không được quy đổi ra tiền mặt, hoặc sản phẩm và không được chuyển nhượng 

cho người khác. 

- Chương trình không áp dụng cho các sản phẩm không được khuyến mại theo quy định của 

pháp luật. 

- Giao dịch đủ điều kiện để áp dụng chương trình ưu đãi không bao gồm các giao dịch hoàn, 

bị hủy làm cho giá trị đơn hàng thực tế không đảm bảo giá trị đơn hàng tối thiểu được áp 

dụng ưu đãi theo quy định, không bao gồm các giao dịch liên quan đến gian lận, giả mạo. 

- Sẽ không cấp lại ưu đãi trong trường hợp đơn hàng bị hoàn và/hoặc hủy vì bất cứ lý do gì. 

- Không áp dụng đồng thời với hình thức thanh toán khác. 

 



 

 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI TẠI BE 

1. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 15/07/2022 đến hết ngày 31/12/2022 

2. Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa dịch vụ cung ứng không thu tiền 

3. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Thẻ tín dụng & ghi nợ quốc tế do OCB phát hành (không bao 

gồm thẻ doanh nghiệp, COMB). 

4. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Tặng tiền 

5. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại):  

Khách hàng cá nhân đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: 

- Khách hàng cá nhân là chủ thẻ tín dụng & chủ thẻ ghi nợ quốc tế do OCB phát hành (không 

bao gồm thẻ doanh nghiệp, COMB). 

- Không vi phạm bất kỳ điều khoản nào của chương trình khuyến mại này hoặc bất kỳ điều 

khoản điều kiện nào tại Điều khoản và điều kiện phát hành và sử dụng thẻ ghi nợ và thẻ tín 

dụng OCB dành cho khách hàng cá nhân. 

6. Cơ cấu giải thưởng:  

- Chương trình 1: 

 Tặng mã ưu đãi 50% tối đa 40,000 VND/ đơn hàng beFood tất cả các ngày trong tuần 

 Tặng mã ưu đãi 50% tối đa 25,000 VND/ đơn hàng beBike tất cả các ngày trong tuần (đối 

với ưu đãi này khách hàng phải nhập mã BCOCB25 trước khi thanh toán) 

- Chương trình 2: 

 Tặng mã ưu đãi 50% tối đa 50,000 VND/ đơn hàng beBike đầu tiên trên ứng dụng Be 

Điều kiện áp dụng: 

 Khách hàng thanh toán cho đơn hàng beBike đầu tiên trên ứng dụng Be 

 Đơn hàng này phải được thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc tế/ thẻ ghi nợ quốc tế OCB 

 Khách hàng phải nhập mã BCOCB50 trước khi thanh toán cho đơn hàng này 

7. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: 117,000,000 VND (Một trăm mười bảy 

triệu đồng) 

8. Nội dung chi tiết của Chương trình khuyến mại: 

- Mỗi thẻ chỉ được ưu đãi 1 lần/ngày. 

- Ưu đãi chỉ áp dụng cho đơn hàng đặt đồ ăn, không áp dụng cho đơn hàng đi chợ, siêu thị. 

- Đối với beBike, khách hàng phải nhập mã ưu đãi hợp lệ trước khi thanh toán. OCB và Be 

không chịu trách nhiệm về việc khách hàng không được ưu đãi do không nhập mã trước khi 

thanh toán. 

- Chương trình có thể kết thúc trước hạn khi ngân sách được sử dụng hết. 

- Các ưu đãi không được quy đổi ra tiền mặt, hoặc sản phẩm và không được chuyển nhượng 

cho người khác. 

- Chương trình không áp dụng cho các sản phẩm không được khuyến mại theo quy định của 

pháp luật. 



 

 

- Giao dịch đủ điều kiện để áp dụng chương trình ưu đãi không bao gồm các giao dịch hoàn, 

bị hủy làm cho giá trị đơn hàng thực tế không đảm bảo giá trị đơn hàng tối thiểu được áp 

dụng ưu đãi theo quy định, không bao gồm các giao dịch liên quan đến gian lận, giả mạo. 

- Sẽ không cấp lại ưu đãi trong trường hợp đơn hàng bị hoàn và/hoặc hủy vì bất cứ lý do gì. 

 


