
 

 
 
Hội sở chính: 41 & 45 Lê Duẩn, Q. 1, Tp.Hồ Chí Minh - Tel: (84-8) 38 220 961 - Fax: (84-8) 38 220 963 - Website: www.ocb.com.vn 

 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

MỞ TÀI KHOẢN OMNI – NHẬN TIỀN VỀ VÍ 

 

1. Tên chương trình: MỞ TÀI KHOẢN OMNI – NHẬN TIỀN VỀ VÍ 

2. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/10/2022 đến ngày 15/10/2022 hoặc đến khi sử dụng 

hết ngân sách khuyến mãi. 

3. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc. 

4. Đối tượng áp dụng: Khách hàng chưa có tài khoản thanh toán tại OCB. 

5. Nội dung chi tiết chương trình: 

5.1 Điều kiện tham gia: 

Ưu đãi dành cho Khách hàng cá nhân thực hiện đăng ký mở mới tài khoản thanh toán 

tại OCB trên ứng dụng Ngân hàng số OCB OMNI trong thời gian diễn ra chương trình. 

5.2 Cách thức tham gia: 

 Bước 1: Khách hàng tải và cài đặt ứng dụng Ngân hàng số OCB OMNI theo 01 trong 

03 cách sau: 

 Cách 1: Nhấp vào banner trên bài viết giới thiệu về chương trình tại website OCB. 

 Cách 2: Nhấp vào đường link - https://ocbOMNI.onelink.me/RE8p/3KPh 

 Cách 3: Scan mã QR Code:   

 

 Bước 2: Thực hiện đăng ký tài khoản thanh toán tại OCB trên ứng dụng OCB OMNI 

bằng công nghệ định danh điện tử (eKYC) 100% online. 

 Bước 3: Sau khi hoàn tất đăng ký, đăng nhập OCB OMNI và thực hiện giao dịch 

hợp lệ tối thiểu 20.000 VNĐ như thanh toán hóa đơn, chuyển tiền, nạp điện thoại… 

 (*) Lưu ý:  

 Số lượng ưu đãi của chương trình là: 1.000 phần quà.  

 Mỗi Khách hàng được tham gia chương trình 01 (một) lần và tính cho giao dịch 

thỏa điều kiện đầu tiên. 

http://www.ocb.com.vn/
https://ocbomni.onelink.me/RE8p/3KPh
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 Chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến khi hết ngân sách khuyến mại. 

 Thời gian giải quyết khiếu nại là 30 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình. 

5.3 Cách thức trao thưởng: 

Trong vòng 07 ngày đến 30 ngày làm việc sau khi Khách hàng mở mới tài khoản thanh 

toán tại OCB thành công trên ứng dụng Ngân hàng số OCB OMNI và thực hiện giao 

dịch hợp lệ, OCB sẽ chuyển 80.000 VNĐ vào tài khoản ví MoMo của Khách hàng. 

(*) Đặc biệt: Đối với Khách hàng chưa liên kết bất kỳ tài khoản Ngân hàng nào với ví 

MoMo, Khách hàng sẽ nhận thêm combo quà tặng 800.000 VNĐ khi tiến hành liên kết 

tài khoản OCB với ví MoMo. Chi tiết chương trình xem tại đây! 

6. Thông tin liên hệ: 

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 

http://www.ocb.com.vn/
https://momo.vn/tin-tuc/khuyen-mai/nhap-hellomomo-vui-tan-nien-ruoc-lien-qua-800k-2297?jskey=%2Ftz4NLFGf0OLcokdOvKPUQXcUB6uUHJYAQ%3D%3D

