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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

THANH TOÁN SIÊU TỐC – GIỜ VÀNG HOÀN SỐC 

1. Tên chương trình: THANH TOÁN SIÊU TỐC – GIỜ VÀNG HOÀN SỐC 

2. Thời gian khuyến mại: Khung giờ vàng từ 12h00 đến 15h00 ngày 26/08/2022. 

3. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Tất cả các đơn vị kinh doanh trên toàn hệ thống. 

4. Đối tượng áp dụng: Khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ Ngân hàng số OCB OMNI. 

5. Nội dung chương trình: 

5.1  Điều kiện tham gia: 

Khách hàng thực hiện một hoặc nhiều giao dịch thanh toán qua OCB OMNI App/Web 

trong thời gian diễn ra chương trình, cụ thể gồm các loại giao dịch sau: 

- Thanh toán mạng viễn thông (nạp tiền điện thoại, mua 3G/4G, di động trả sau, điện 

thoại cố định, hóa đơn PSTN); 

- Thanh toán hóa đơn (điện/nước/internet/truyền hình cáp); 

- Thanh toán QR; 

- Đặt vé tàu xe, máy bay, khách sạn, vé xem phim; 

- Thanh toán thẻ tín dụng. 

OCB sẽ hoàn 50% tổng giá trị giao dịch, tối đa 200.000 VNĐ cho 199 Khách hàng có 

tổng giá trị giao dịch cao nhất. 

5.2  Thông báo trúng thưởng: 

OCB gửi thông báo trúng thưởng qua ứng dụng OCB OMNI trong vòng 15 ngày sau khi 

chương trình kết thúc.  

5.3  Cách thức trao thưởng: 

OCB chuyển tiền vào tài khoản thanh toán của Khách hàng tại OCB trong vòng 45 ngày 

sau khi chương trình kết thúc (không bao gồm các ngày Lễ). 

6. Thông tin liên hệ: 

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

vụ Khách hàng OCB thông qua Hotline: 1800 6678 (Miễn phí 24/7). 

7. Các quy định khác: 

- Không giới hạn số lượng giao dịch của Khách hàng trong thời gian diễn ra ưu đãi. 

http://www.ocb.com.vn/
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- Trong trường hợp nhiều Khách hàng có tổng giá trị giao dịch bằng nhau, sẽ ưu tiên 

chi thưởng cho Khách hàng có thời gian đạt tổng giá trị giao dịch sớm hơn.  

- Chương trình không áp dụng đồng thời với các chương trình ưu đãi khác từ OCB 

OMNI và không áp dụng cho Cán bộ nhân viên OCB. 
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