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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

TRẢI NGHIỆM MƯỢT - ĐƯỢC THÊM QUÀ 

 

1. Tên chương trình: TRẢI NGHIỆM MƯỢT - ĐƯỢC THÊM QUÀ 

2. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 28/11/2022 đến ngày 07/12/2022 

3. Kênh triển khai: Ứng dụng Ngân hàng số OCB OMNI (phiên bản Mobile App). 

4. Đối tượng áp dụng: Khách hàng cá nhân đang sử dụng các sản phẩm/dịch vụ trên 

Ngân hàng số OCB OMNI (phiên bản Mobile App). 

5. Sản phẩm áp dụng: Dịch vụ gửi tiết kiệm trực tuyến, mở tài khoản số đẹp, thanh 

toán, mua sắm, nạp tiền điện thoại, mua data 3G/4G; mua gói cước combo, nạp tiền 

giao thông, mở thẻ tín dụng số OCB iGEN MasterCard Platinum, vay topup tín chấp, 

chuyển tiền, đầu tư, mua bán ngoại tệ, bảo hiểm, đăng ký phương thức xác thực Face 

OTP, vay thấu chi sổ tiết kiệm. 

6. Cơ cấu giải thưởng: 

Loại giải Giải thưởng 
Giá trị giải 

thưởng (đồng) 

Tổng số 

lượng giải 

Thành tiền 

(đồng) 

Giải thưởng 1 
Điểm thưởng 

1.000 OMNI Coins 
1,000 100,000 100,000,000 

Giải thưởng 2 

Tiền chuyển vào 

tài khoản thanh 

toán 

10,000 10,000 100,000,000 

Giải thưởng3 

Tiền chuyển vào 

tài khoản thanh 

toán 

50,000 2,000 100,000,000 

Giải thưởng 4 

Tiền chuyển vào 

tài khoản thanh 

toán 

1,000,000 100 100,000,000 

Tổng cộng 112,100 400,000,000 

 

 Tổng giá trị giải thưởng: 400,000,000 đồng  

Số tiền bằng chữ: Bốn trăm triệu đồng chẵn 
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7. Nội dung chi tiết chương trình: 

7.1 Điều kiện và nguyên tắc phát sinh mã lượt chơi: 

Trong thời gian diễn ra chương trình, Khách hàng thực hiện thành công các giao dịch 

được quy định bên dưới của OCB sẽ nhận được mã lượt chơi, cụ thể như sau: 

 Gửi tiền gửi, tiết kiệm trực tuyến bằng tiền VNĐ với số tiền gửi tối thiểu 1.000.000 

đồng/sổ với kỳ hạn từ 01 tháng trở lên đối với tiết kiệm điện tử thông thường/Hợp 

đồng tiền gửi; 06 tháng trở lên đối với tiết kiệm tích lũy điện tử; 30 ngày trở lên 

đối với tiết kiệm OMNI Flex; 

 Mở tài khoản số đẹp; 

 Giao dịch Thanh toán bao gồm: Thanh toán hóa đơn (bao gồm Điện, Nước, 

Truyền hình cáp, Internet, Điện thoại, Vé tàu hỏa/Vé máy bay, Tài chính, Bất động 

sản, Dịch vụ cảng, Bảo hiểm), Thanh toán dịch vụ (Đặt vé tàu, Mua vé xe, Đặt vé 

máy bay, Đặt vé máy bay Gotadi, Đặt vé xem phim, Đặt phòng khách sạn, Đặt vé 

số Mobilott, thanh toán bằng QR code), Thanh toán học phí; 

 Mua sắm; 

 Nạp tiền điện thoại; 

 Mua 3G/4G; 

 Mua gói cước combo; 

 Nạp tiền giao thông; 

 Mở thẻ tín dụng số OCB iGEN MasterCard Platinum; 

 Vay topup tín chấp; 

 Giao dịch Chuyển tiền bao gồm: Chuyển tiền nhanh NAPAS 24/7, Chuyển tiền 

nhanh 247 bằng mã VietQR, Chuyển tiền Liên ngân hàng, Chuyển tiền quốc tế, 

Chuyển tiền trong OCB tối thiểu  50,000 đồng (không áp dụng với giao dịch 

chuyển tiền cùng CIF (mã định danh) trong OCB); 

 Đầu tư; 

 Mua bán ngoại tệ; 

 Bảo hiểm; 

 Kích hoạt phương thức xác thực Face OTP lần đầu tiên; 

 Vay Thấu chi sổ tiết kiệm; 
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Số lượng mã lượt chơi được quy định như sau: 

 Tương ứng mỗi giao dịch thực hiện thành công, Khách hàng sẽ nhận được 01 

mã lượt chơi. 

 Đối với giao dịch mở sổ tiết kiệm, mã lượt chơi tính theo từng giao dịch thực hiện 

thành công. 

 Mỗi Khách hàng được nhận tối đa 50 mã lượt chơi/ngày. 

 Tổng số bằng chứng xác định trúng thưởng (lượt chơi) OCB dự kiến phát hành 

trong thời gian khuyến mại là: 999,999,999. 

7.2 Thời gian và cách thức quay số: 

 Tương ứng mỗi giao dịch thực hiện thành công, Khách hàng sẽ nhận được 01 lượt 

chơi trên ứng dụng OCB OMNI. Khách hàng có bao nhiêu mã lượt chơi sẽ được chơi 

bấy nhiêu lượt. 

 Mỗi Khách hàng tự thực hiện chơi trực tiếp bằng cách nhấn vào quả may mắn trên 

màn hình của chương trình. Hệ thống lựa chọn ngẫu nhiên kết quả từ kho giải thưởng 

của chương trình và thông báo cho Khách hàng trên màn hình điện thoại di động. Mỗi 

lượt chơi tương ứng 01 lần hiển thị kết quả. 

 Trong thời gian diễn ra chương trình, Khách hàng truy cập ứng dụng Ngân hàng số 

OCB OMNI (phiên bản Mobile App) và tham gia theo các bước sau: 

Bước Nội dung thực hiện Màn hình hiển thị 

Bước 1 Đăng nhập OCB OMNI, chọn 

mục “Lướt app săn quà” tại màn 

hình trang chủ để tham gia. 
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Bước 2 Tại màn hình chương trình, 

Khách hàng nhấn “CHƠI NGAY”. 

 

Bước 3 Khách hàng nhấp chọn vào quả 

may mắn nào thì hệ thống sẽ lựa 

chọn ngẫu nhiên món quà từ kho 

giải thưởng của chương trình. 

Sau đó, hiển thị kết quả ngay trên 

màn hình. 
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Bước 4 Trường hợp Khách hàng trúng 

thưởng giải 10,000 đồng, màn 

hình hiển thị kết quả: 

Wow! Chúc mừng bạn đã may 

mắn nhận được giải thưởng 

10,000 Đồng 

  

 

Trường hợp Khách hàng trúng 

thưởng giải 50,000 đồng, màn 

hình hiển thị kết quả: 

Wow! Chúc mừng bạn đã may 

mắn nhận được giải thưởng 

50,000 Đồng 

 

 

Trường hợp Khách hàng trúng 

giải thưởng tiền chuyển vào tài 

khoản thanh toán trị giá 

1,000,000 đồng, màn hình hiển 

thị kết quả:  

Wow! Chúc mừng bạn đã may 

mắn nhận được giải thưởng  

1,000,000 Đồng 
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Trường hợp Khách hàng trúng 

giải OMNI Coins trị giá 1.000 

OMNI Coins, màn hình hiển thị 

kết quả: 

Wow! Chúc mừng bạn đã may 

mắn nhận được giải thưởng 

1,000 Coins 

 

Trường hợp không trúng thưởng, 

màn hình hiển thị thông báo không 

trúng thưởng: 

Tiếc quá 

Chúc bạn may mắn lần sau 

 

 

 

7.3 Thời gian, địa điểm, cách thức phát hành mã lượt chơi và bằng chứng xác định 

trúng thưởng: 

7.3.1 Thời gian và địa điểm: 

OCB tổ chức công khai chương trình trên ứng dụng OCB OMNI (phiên bản Mobile 

App) với thời gian cụ thể như sau: 

Thời gian giao dịch  

nhận mã lượt chơi 

Thời gian  

tham gia 

Thời gian  

mở quà tự động 

Từ 00:01 ngày 28/11/2022  

đến 23:59 ngày 07/12/2022 
Ngày T 09:00 ngày T+1 
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OCB sẽ gửi thông báo mời Khách hàng tham gia chương trình qua mục “Thông báo” 

trên ứng dụng OCB OMNI (phiên bản Mobile App) ngay sau khi Khách hàng thực hiện 

giao dịch thành công.  

7.3.2 Cách thức phát hành bằng chứng xác định trúng thưởng:  

Khách hàng tham gia chương trình trong ngày thực hiện giao dịch (ngày T). Sau khi 

tham gia, kết quả sẽ hiển thị ngay lập tức trên màn hình điện thoại, OCB tiến hành 

gửi thông báo kết quả trúng thưởng tại ứng dụng OCB OMNI.  

 Đối với những lượt chưa tham gia của Khách hàng trong ngày T, hệ thống sẽ mở 

quà tự động vào 9 giờ ngày T+1. OCB sẽ gửi thông báo kết quả trúng thưởng qua 

mục “Thông báo” trên ứng dụng OCB OMNI (phiên bản Mobile App).  

 Sau khi Khách hàng tự tham gia trên ứng dụng OCB OMNI, Khách hàng sẽ nhận 

được kết quả ngay lập tức trên màn hình. 

 Chương trình xác định Khách hàng trúng thưởng sẽ được diễn ra công khai do 

Khách hàng tự thực hiện chơi thông qua phần mềm điện tử trên ứng dụng OCB 

OMNI. 

7.3.3 Cách thức xác định trúng thưởng:  

Mỗi Khách hàng tự tham gia chương trình trực tiếp bằng cách nhấn vào quả may 

mắn muốn mở trên màn hình. Khi Khách hàng nhấp chọn vào quả may mắn nào thì 

hệ thống sẽ lựa chọn ngẫu nhiên quả may mắn từ kho giải thưởng của chương trình, 

và phần mềm điện tử sẽ hiển thị kết quả của quả may mắn đó. Khách hàng sau khi 

tham gia sẽ nhận được ngay kết quả giải thưởng được hiển thị trên màn hình.  

 Trường hợp kết thúc thời gian tham gia nhưng Khách hàng chưa thực hiện hết 

mã lượt chơi đang có, OCB sẽ mở quà tự động, và thông báo kết quả cho Khách 

hàng vào 9 giờ ngày (T+1). 

 Kết quả trúng thưởng sẽ được gửi đến Khách hàng qua mục “Thông báo” trên 

ứng dụng OCB OMNI. 

 Khách hàng có thể xem danh sách giải thưởng tại mục “Quà của tôi”. Kết quả 

giải thưởng của Khách hàng cũng được lưu trên hệ thống của OCB để kiểm tra 

và đối chiếu. 
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7.3.4 Thông báo trúng thưởng: 

Đối với giải thưởng là điểm thưởng OMNI Coins; tiền chuyển khoản 10,000 đồng; tiền 

chuyển khoản 50,000 đồng; tiền chuyển khoản 1,000,000 đồng: OCB sẽ gửi thông 

báo trúng thưởng đến từng Khách hàng tại ứng dụng OCB OMNI. 

7.3.5 Quy trình và thủ tục nhận thưởng: 

 Đối với giải thưởng là tiền chuyển khoản 10,000 đồng; 50,000 đồng; 1,000,000 đồng: 

OCB sẽ chi thưởng trực tiếp vào tài khoản thanh toán thực hiện giao dịch của Khách 

hàng sau khi mở thưởng 

 Đối với giải thưởng là điểm thưởng OMNI Coins: Điểm thưởng sẽ được cộng vào mục 

“OMNI Rewards” trên ứng dụng OCB OMNI sau khi mở thưởng 

(*) Ghi chú: Khách hàng có thể kiểm tra thông báo kết quả trúng thưởng trên ứng 

dụng OCB OMNI khi chưa đăng nhập ứng dụng hoặc có thể truy cập mục “Thông 

báo” trên ứng dụng OCB OMNI để kiểm tra. Thời hạn cuối cùng OCB có trách 

nhiệm trao thưởng cho Khách hàng là 45 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình. 

8. Thông tin liên hệ: 

Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình, Quý Khách hàng 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 

9. Các quy định khác: 
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 Khách hàng trúng thưởng phải tự chịu chi phí đi lại cho việc nhận thưởng của mình. 

 Khách hàng  trúng thưởng phải tự chịu trách nhiệm kê khai, nộp thuế thu nhập không 

thường xuyên (nếu có) theo quy định của pháp luật hiện hành. 

 Việc tổ chức chương trình khuyến mại phải đảm bảo tính ngẫu nhiên, công khai và 

khách quan. 

 Nếu được Khách hàng trúng thưởng đồng ý, OCB sẽ sử dụng tên, hình ảnh của 

Khách hàng trúng thưởng cho mục đích quảng cáo thương mại. 

 Đối với những giải thưởng không có người trúng thưởng: OCB có trách nhiệm trích 

nộp bằng tiền mặt 50% giá trị đã công bố của giải thưởng đó vào NSNN theo quy định 

tại Khoản 4 Điều 96 Luật Thương mại. 

 Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, OCB 

có trách nhiệm trực tiếp giải quyết. Nếu không thỏa thuận được tranh chấp sẽ được 

xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành. 
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