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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH 

ĐĂNG KÝ OMNI – NHẬN VÉ PHIM HAY 

 

1. Tên chương trình: “Tháng 11 khuyến mại: Đăng ký OMNI – Nhận vé phim 

hay” 

2. Thời gian chương trình: Chương trình triển khai từ ngày 01/11/2022 đến ngày 

30/11/2022 hoặc đến khi sử dụng hết ngân sách nhận thưởng.  

3. Địa bàn, phạm vi áp dụng: Toàn quốc 

4. Đối tượng tham gia: Khách hàng chưa có tài khoản thanh toán tại OCB. 

5. Nội dung chương trình: 

Chương trình ‘’Tháng 11 khuyến mại: Đăng ký OMNI – Nhận vé phim hay’’ là 

chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho Khách hàng cá nhân mới chưa đăng ký 

sử dụng ứng dụng Ngân hàng số OCB OMNI, chưa có tài khoản thông qua hệ 

thống eKYC sàng lọc. 

Để tham gia chương trình, Khách hàng cần thực hiện theo các bước sau: 

- Bước 1: Tải ứng dụng OCB OMNI trên hai hệ điều hành iOS và Android, 

thông qua đường link/mã QR Code từ Đối Tác CGV: 

https://ocbomni.onelink.me/RE8p?pid=&c=CGV  

 

 

(*) Nếu Khách hàng tải OCB OMNI trực tiếp và không thông qua đường link/QR code 

trên thì tại màn hình “Nhập thông tin cơ bản” phải nhập mã giới thiệu “CGV’’ để hệ 

thống nhận diện.  

http://www.ocb.com.vn/
https://ocbomni.onelink.me/RE8p?pid=&c=CGV
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- Bước 2: Thực hiện một giao dịch thanh toán (nạp tiền điện thoại, thanh 

toán hóa đơn…) tối thiểu 20.000 VNĐ hoặc giao dịch chuyển khoản tối 

thiểu 100.000 VNĐ trên tài khoản thanh toán của ứng dụng OCB OMNI. 

Không áp dụng đối với các giao dịch thanh toán qua ví điện tử, ghi có vào tài 

khoản OCB OMNI. 

(*) Khách hàng phải thỏa quy định mở và sử dụng tài khoản theo quy định của 

OCB và pháp luật Việt Nam. 

 

6. Ưu đãi áp dụng: 

- 500 mã ưu đãi mua vé xem phim tại CGV với giá 30.000 VNĐ/vé dành cho 

khách hàng tham gia đầu tiên. 

- 1.200 mã ưu đãi mua vé xem phim tại CGV với giá 40.000 VNĐ/vé dành cho 

khách hàng tham gia sớm tiếp theo. 

Lưu ý: 

- Chương trình sẽ diễn ra xuyên suốt đến khi hết số lượng mã ưu đãi, giá trị 

của mã ưu đãi sẽ tự động thay đổi khi đạt số lượng khách hàng thỏa điều 

kiện theo từng phần của chương trình. 

- Mã ưu đãi có thời hạn đến ngày 31/01/2023 được áp dụng cho tất cả các 

cụm rạp của CGV trên toàn quốc, tất cả các ngày trong tuần từ thứ 2 đến 

Chủ Nhật.  

http://www.ocb.com.vn/
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- Mã ưu đãi chỉ áp dụng cho các suất chiếu 2D tại phòng chiếu thường, cho 

hạng ghế thường và hạng ghế VIP. 

- Không áp dụng cho các suất chiếu ngày lễ.  

- Không áp dụng cho các suất chiếu sớm và suất chiếu đặt biệt.  

- Không áp dụng cho các phòng chiếu đặc biệt (IMAX, 4DX, Gold Class, 

L’Amour, Starium, Sweetbox…). 

- Mã ưu đãi không được nhượng bán hay quy đổi thành tiền. 

 

7. Hình thức nhận ưu đãi 

- Trong thời gian diễn ra chương trình, Khách hàng thỏa điều kiện sẽ được hệ 

thống của OCB ghi nhận và xử lý thông tin. 

- OCB sẽ thực hiện đối soát và gửi mã ưu đãi qua tin nhắn sms theo số điện 

thoại của Khách hàng đã đăng ký với OCB trong vòng 7 ngày làm việc kể từ 

ngày Khách hàng thực hiện đăng ký và giao dịch đầu tiên thành công trên 

ứng dụng OCB OMNI. 

(Ngày làm việc được quy định theo thời gian làm việc của OCB từ thứ 2 – thứ 

6, ngoại trừ thứ 7, Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ theo quy định Nhà Nước). 

 

8. Thông tin liên lạc 

Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại, Khách hàng liên hệ 

theo địa chỉ sau để được hướng dẫn, giải đáp: 

 Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) 

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

 Email: dvkh@ocb.com.vn 

 Hotline: 1800 6678 

http://www.ocb.com.vn/

