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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

KẾT NỐI OCB VIETQR – ƯU ĐÃI THẢ GA 

  

1. Tên chương trình: KẾT NỐI OCB VIETQR – ƯU ĐÃI THẢ GA 

2. Thời gian triển khai: Từ 07/11/2022 đến hết ngày 01/01/2023 hoặc đến khi hết ngân 

sách Chương trình khuyến mại tùy thời điểm nào đến trước. 

3. Đối tượng và phạm vi áp dụng: Tất cả các Nhà bán hàng (Merchant) sử dụng nền 

tảng quản lý bán hàng của Sapo trên toàn quốc có tài khoản thanh toán tại OCB và 

đăng ký sử dụng dịch vụ OCB VietQR để nhận thanh toán hàng hóa từ người tiêu 

dùng. 

4. Nội dung chi tiết chương trình: 

4.1 Chương trình ưu đãi từ OCB:  

 Ưu đãi Onboarding Merchant: 

OCB tặng tiền mặt cho các Merchant hiện hữu của Sapo mở mới tài khoản thanh 

toán tại OCB/Liên kết tài khoản thanh toán tại OCB (nếu đã có sẵn) và đăng ký 

sử dụng dịch vụ OCB VietQR sớm nhất trên nền tảng quản lý bán hàng của 

Sapo.  

Cơ cấu giải thưởng phân bổ như sau: 

Điều kiện nhận giải  
Số 

lượng  

 Giá trị  

(VNĐ)  

 Chi phí 

(VNĐ)  

20 Merchant đầu tiên 20 200,000 4,000,000 

Merchant thứ 21 - 120  100 100,000 10,000,000 

Merchant thứ 121 - 620  500 50,000 25,000,000 

Tổng (đã bao gồm VAT) 620  39,000,000 

 

 Ưu đãi Active Merchant: 

OCB tặng tiền mặt cho các Merchant (là Khách hàng mới và Khách hàng hiện hữu 

của Sapo) đã đăng ký sử dụng dịch vụ OCB VietQR và có phát sinh giao dịch nhận 

thanh toán đầu tiên qua OCB VietQR trên nền tảng quản lý bán hàng của Sapo. 

http://www.ocb.com.vn/
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Điều kiện nhận giải  
Số 

lượng  

 Giá trị  

(VNĐ)  

 Chi phí 

(VNĐ)  

Merchant phát sinh giao dịch nhận 

thanh toán đầu tiên qua OCB VietQR  

trên nền tảng quản lý bán hàng của 

Sapo => Tặng tiền mặt 50.000 VNĐ 

300 50,000 15,000,000 

Tổng (đã bao gồm VAT) 300  15,000,000 

 

 Ưu đãi Merchant dẫn đầu doanh số thanh toán qua OCB VietQR tuần: 

Mỗi tuần, 03 Merchant có doanh số nhận thanh toán thông qua OCB VietQR nhiều 

nhất sẽ được nhận thưởng, cụ thể như sau: 

Điều kiện nhận giải 

Số 

lượng 

giải 

Giá trị giải 

thưởng 

(VNĐ) 

Ngân sách 

(VNĐ) 

MC có doanh số nhận thanh toán 

thông qua VietQR (*) nhiều nhất mỗi 

tuần  

Điều kiện: doanh số tối thiểu 08 

triệu/tuần và tối thiểu 08 giao dịch từ 

các Khách hàng khác nhau (*) 

24 500,000 12,000,000 

Tổng (đã bao gồm VAT)   12,000,000 

(*) Doanh số nhận thanh toán thông qua OCB VietQR là các giao dịch báo 

có từ việc thanh toán hàng hóa, đơn hàng của người tiêu dùng đến Merchant 

thông qua phương thức OCB VietQR trên nền tảng quản lý bán hàng của 

Sapo. 

(*) Tối thiểu 08 giao dịch phát sinh từ những Khách hàng khác nhau căn cứ 

vào số tài khoản thực hiện việc thanh toán qua OCB VietQR tại Merchant. 
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 Ưu đãi Merchant dẫn đầu doanh số thanh toán qua OCB VietQR tháng: 

Mỗi 04 tuần, 03 Merchant có doanh số nhận thanh toán thông qua OCB VietQR 

nhiều nhất sẽ được nhận thưởng với nội dung như sau: 

Điều kiện nhận giải 

Số 

lượng 

giải 

Giá trị giải 

thưởng (VNĐ) 

Ngân sách 

(VNĐ) 

 MC có doanh số nhận thanh 

toán thông qua VietQR (*) 

nhiều nhất mỗi tháng  

Điều kiện: doanh số tối thiểu 40 

triệu/tháng và tối thiểu 30 giao 

dịch từ các Khách hàng khác 

nhau (*) 

06 1,000,000 6,000,000 

Tổng (đã bao gồm VAT)   6,000,000 

(*) Doanh số nhận thanh toán thông qua OCB VietQR là các giao dịch báo 

có từ việc thanh toán hàng hóa, đơn hàng của người tiêu dùng đến Merchant 

thông qua phương thức OCB VietQR trên nền tảng quản lý bán hàng của 

Sapo. 

(*) Tối thiểu 30 giao dịch phát sinh từ những Khách hàng khác nhau căn cứ 

vào số tài khoản thực hiện việc thanh toán qua OCB VietQR tại Merchant 

 

(*) Lưu ý: 

- Mỗi Merchant chỉ được nhận thưởng 01 lần cho mỗi đường đua. 

- Căn cứ chi thưởng: dựa trên dữ liệu xuất từ hệ thống của OCB và đối soát Khách 

hàng hiện hữu từ phía Sapo. 

- Đối với hạng mục ưu đãi “dẫn đầu doanh số thanh toán qua OCB VietQR tuần 

và chặng 4 tuần”, nếu không đủ Khách hàng thỏa điều kiện nhận thưởng thì số giải 

thưởng còn lại sẽ được tính lũy kế sang kỳ tiếp theo. 

4.2 Hình thức chi thưởng:  

- Chi tiền vào tài khoản thanh toán tại OCB của Merchant đã mở. 

http://www.ocb.com.vn/
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- Danh sách Merchant trúng thưởng sẽ được OCB và Sapo cập nhật công bố trên 

website vào cuối mỗi chặng 4 tuần triển khai. 

- Thời gian chi thưởng: cuối mỗi chặng 4 tuần triển khai, OCB sẽ tiến hành thống kê 

các Merchant thỏa điều kiện nhận thưởng chương trình tại mỗi hạng mục và thực 

hiện chi thưởng trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày OCB đối soát danh sách 

hoàn tất. 

5. 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 
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