
 

 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI TẠI SHOPEE FOOD 

 

1. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 15/07/2022 đến hết ngày 31/12/2022 

2. Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa dịch vụ cung ứng không thu tiền 

3. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Thẻ tín dụng & ghi nợ quốc tế do OCB phát hành (không bao 

gồm thẻ doanh nghiệp, COMB). 

4. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Tặng tiền 

5. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại):  

Khách hàng cá nhân đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: 

- Khách hàng cá nhân là chủ thẻ tín dụng & chủ thẻ ghi nợ quốc tế do OCB phát hành (không 

bao gồm thẻ doanh nghiệp, COMB). 

- Không vi phạm bất kỳ điều khoản nào của chương trình khuyến mại này hoặc bất kỳ điều 

khoản điều kiện nào tại Điều khoản và điều kiện phát hành và sử dụng thẻ ghi nợ và thẻ tín 

dụng OCB dành cho khách hàng cá nhân. 

6. Cơ cấu giải thưởng: Tặng 40,000 VND cho đơn hàng từ 100,000 VND tất cả các ngày trong 

tuần 

7. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: 288,000,000 VND (Hai trăm tám mươi 

tám triệu đồng) 

8. Nội dung chi tiết của Chương trình khuyến mại: 

- Mỗi thẻ chỉ được ưu đãi 1 lần/ngày. 

- Ưu đãi chỉ áp dụng cho đơn hàng đặt đồ ăn, không áp dụng cho đơn hàng đi chợ, siêu thị. 

- Khách hàng phải chọn mã ưu đãi trước khi thanh toán. 

- Chương trình có thể kết thúc trước hạn khi ngân sách được sử dụng hết. 

- Các ưu đãi không được quy đổi ra tiền mặt, hoặc sản phẩm và không được chuyển nhượng 

cho người khác. 

- Chương trình không áp dụng cho các sản phẩm không được khuyến mại theo quy định của 

pháp luật. 

- Giao dịch đủ điều kiện để áp dụng chương trình ưu đãi không bao gồm các giao dịch hoàn, 

bị hủy làm cho giá trị đơn hàng thực tế không đảm bảo giá trị đơn hàng tối thiểu được áp 

dụng ưu đãi theo quy định, không bao gồm các giao dịch liên quan đến gian lận, giả mạo. 

- Sẽ không cấp lại ưu đãi trong trường hợp đơn hàng bị hoàn và/hoặc hủy vì bất cứ lý do gì. 



 

 

 THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI TẠI BAEMIN 

 

1. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/10/2022 đến hết ngày 31/12/2022 

2. Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa dịch vụ cung ứng không thu tiền 

3. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Thẻ tín dụng & ghi nợ quốc tế do OCB phát hành (không bao 

gồm thẻ doanh nghiệp, COMB). 

4. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Tặng tiền 

5. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại):  

Khách hàng cá nhân đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: 

- Khách hàng cá nhân là chủ thẻ tín dụng & chủ thẻ ghi nợ quốc tế do OCB phát hành (không 

bao gồm thẻ doanh nghiệp, COMB). 

- Không vi phạm bất kỳ điều khoản nào của chương trình khuyến mại này hoặc bất kỳ điều 

khoản điều kiện nào tại Điều khoản và điều kiện phát hành và sử dụng thẻ ghi nợ và thẻ tín 

dụng OCB dành cho khách hàng cá nhân. 

6. Cơ cấu giải thưởng: Tặng 40,000 VND cho đơn hàng từ 100,000 VND tất cả các ngày trong 

tuần 

7. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: 112,000,000 VND (Một trăm mười hai 

triệu đồng) 

8. Nội dung chi tiết của Chương trình khuyến mại: 

- Mỗi thẻ chỉ được ưu đãi 1 lần/ngày. 

- Giới hạn 933 lượt ưu đãi/ tháng ( riêng tháng 10 là 934 lượt ưu đãi/ tháng) 

- Khách hàng phải chọn mã ưu đãi trước khi thanh toán. 

- Chương trình có thể kết thúc trước hạn khi ngân sách được sử dụng hết. 

- Các ưu đãi không được quy đổi ra tiền mặt, hoặc sản phẩm và không được chuyển nhượng 

cho người khác. 

- Chương trình không áp dụng cho các sản phẩm không được khuyến mại theo quy định của 

pháp luật. 

- Giao dịch đủ điều kiện để áp dụng chương trình ưu đãi không bao gồm các giao dịch hoàn, 

bị hủy làm cho giá trị đơn hàng thực tế không đảm bảo giá trị đơn hàng tối thiểu được áp 

dụng ưu đãi theo quy định, không bao gồm các giao dịch liên quan đến gian lận, giả mạo. 

- Sẽ không cấp lại ưu đãi trong trường hợp đơn hàng bị hoàn và/hoặc hủy vì bất cứ lý do gì. 

- Không áp dụng đồng thời với hình thức thanh toán khác. 

 



 

 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI TẠI BE 

1. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 15/07/2022 đến hết ngày 31/12/2022 

2. Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa dịch vụ cung ứng không thu tiền 

3. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Thẻ tín dụng & ghi nợ quốc tế do OCB phát hành (không bao 

gồm thẻ doanh nghiệp, COMB). 

4. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Tặng tiền 

5. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại):  

Khách hàng cá nhân đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: 

- Khách hàng cá nhân là chủ thẻ tín dụng & chủ thẻ ghi nợ quốc tế do OCB phát hành (không 

bao gồm thẻ doanh nghiệp, COMB). 

- Không vi phạm bất kỳ điều khoản nào của chương trình khuyến mại này hoặc bất kỳ điều 

khoản điều kiện nào tại Điều khoản và điều kiện phát hành và sử dụng thẻ ghi nợ và thẻ tín 

dụng OCB dành cho khách hàng cá nhân. 

6. Cơ cấu giải thưởng:  

- Chương trình 1: 

 Tặng mã ưu đãi 50% tối đa 40,000 VND/ đơn hàng beFood tất cả các ngày trong tuần 

 Tặng mã ưu đãi 50% tối đa 25,000 VND/ đơn hàng beBike tất cả các ngày trong tuần  

- Chương trình 2: 

 Tặng mã ưu đãi 50% tối đa 50,000 VND/ đơn hàng beBike đầu tiên trên ứng dụng Be 

Điều kiện áp dụng: 

 Khách hàng thanh toán cho đơn hàng beBike đầu tiên trên ứng dụng Be 

 Đơn hàng này phải được thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc tế/ thẻ ghi nợ quốc tế OCB 

7. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: 117,000,000 VND (Một trăm mười bảy 

triệu đồng) 

8. Nội dung chi tiết của Chương trình khuyến mại: 

- Mỗi thẻ chỉ được ưu đãi 1 lần/ngày. 

- Ưu đãi chỉ áp dụng cho đơn hàng đặt đồ ăn, không áp dụng cho đơn hàng đi chợ, siêu thị. 

- Đối với beBike, khách hàng phải nhập mã ưu đãi hợp lệ trước khi thanh toán. OCB và Be 

không chịu trách nhiệm về việc khách hàng không được ưu đãi do không nhập mã trước khi 

thanh toán. 

- Chương trình có thể kết thúc trước hạn khi ngân sách được sử dụng hết. 

- Các ưu đãi không được quy đổi ra tiền mặt, hoặc sản phẩm và không được chuyển nhượng 

cho người khác. 

- Chương trình không áp dụng cho các sản phẩm không được khuyến mại theo quy định của 

pháp luật. 

- Giao dịch đủ điều kiện để áp dụng chương trình ưu đãi không bao gồm các giao dịch hoàn, 

bị hủy làm cho giá trị đơn hàng thực tế không đảm bảo giá trị đơn hàng tối thiểu được áp 

dụng ưu đãi theo quy định, không bao gồm các giao dịch liên quan đến gian lận, giả mạo. 



 

 

- Sẽ không cấp lại ưu đãi trong trường hợp đơn hàng bị hoàn và/hoặc hủy vì bất cứ lý do gì. 



 

 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI TẠI SHOPEE 

1. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/08/2022 đến hết ngày 31/01/2023. 

2. Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa dịch vụ cung ứng không thu tiền 

3. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Thẻ tín dụng & ghi nợ quốc tế do OCB phát hành (không bao 

gồm thẻ doanh nghiệp, COMB). 

4. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Tặng tiền 

5. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại):  

Khách hàng cá nhân đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: 

- Khách hàng cá nhân là chủ thẻ tín dụng & chủ thẻ ghi nợ quốc tế do OCB phát hành (không 

bao gồm thẻ doanh nghiệp, COMB). 

- Không vi phạm bất kỳ điều khoản nào của chương trình khuyến mại này hoặc bất kỳ điều 

khoản điều kiện nào tại Điều khoản và điều kiện phát hành và sử dụng thẻ ghi nợ và thẻ tín 

dụng OCB dành cho khách hàng cá nhân. 

6. Cơ cấu giải thưởng: Tặng 50,000 VND cho đơn hàng từ 300,000 VND tất cả các ngày trong 

tuần 

7. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: 877,000,000 VND (Tám trăm bảy mươi 

bảy triệu đồng) 

8. Nội dung chi tiết của Chương trình khuyến mại: 

- Mỗi thẻ chỉ được áp dụng ưu đãi 1 lần/tuần. 

- Giới hạn 100 lượt ưu đãi/ ngày. 

- Chương trình không áp dụng đồng thời với mã ưu đãi từ cửa hàng. 

- Khách hàng đăng nhập tài khoản trên hệ thống Shopee và chọn hình thức thanh toán bằng 

thẻ ghi nợ quốc tế/ thẻ tín dụng quốc tế OCB để nhận ưu đãi. 

- Chương trình chỉ áp dụng khi mua các sản phẩm trên Shopee, không áp dụng khi khách 

hàng mua các sản phẩm sim điện thoại, thẻ cào, ngành hàng Voucher – Dịch vụ, gói sản 

phẩm (ví dụ mua 1 tặng 1, mua 2 giảm 10%,…), sữa cho trẻ dưới 2 tuổi và đơn do người 

bán tự vận chuyển. 

- Khách hàng chỉ tiến hành thanh toán khi hệ thống đã hiển thị số tiền ưu đãi hoặc nhập thẻ 

OCB hợp lệ. OCB và các thương hiệu hợp tác không chịu trách nhiệm về việc hệ thống 

không hiển thị số tiền ưu đãi mà Chủ thẻ vẫn tiến hành thanh toán. 

- Chương trình có thể kết thúc trước hạn khi ngân sách được sử dụng hết. 

- Các ưu đãi không được quy đổi ra tiền mặt, hoặc sản phẩm và không được chuyển nhượng 

cho người khác. 

- Chương trình không áp dụng cho các sản phẩm không được khuyến mại theo quy định của 

pháp luật. 

- Giao dịch đủ điều kiện để áp dụng chương trình ưu đãi không bao gồm các giao dịch hoàn, 

bị hủy làm cho giá trị đơn hàng thực tế không đảm bảo giá trị đơn hàng tối thiểu được áp 

dụng ưu đãi theo quy định, không bao gồm các giao dịch liên quan đến gian lận, giả mạo. 



 

 

- Sẽ không cấp lại ưu đãi trong trường hợp đơn hàng bị hoàn và/hoặc hủy vì bất cứ lý do gì. 

 



 

 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI TẠI LAZADA 

1. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/08/2022 đến hết ngày 31/01/2023 

2. Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa dịch vụ cung ứng không thu tiền 

3. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Thẻ tín dụng & ghi nợ quốc tế do OCB phát hành (không bao 

gồm thẻ doanh nghiệp, COMB). 

4. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Tặng tiền 

5. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại):  

Khách hàng cá nhân đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: 

- Khách hàng cá nhân là chủ thẻ tín dụng & chủ thẻ ghi nợ quốc tế do OCB phát hành (không 

bao gồm thẻ doanh nghiệp, COMB). 

- Không vi phạm bất kỳ điều khoản nào của chương trình khuyến mại này hoặc bất kỳ điều 

khoản điều kiện nào tại Điều khoản và điều kiện phát hành và sử dụng thẻ ghi nợ và thẻ tín 

dụng OCB dành cho khách hàng cá nhân. 

6. Cơ cấu giải thưởng: Tặng 50,000 VND cho đơn hàng từ 300,000 VND tất cả các ngày trong 

tuần 

7. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: 512,000,000 VND (Năm trăm mười hai 

triệu đồng) 

8. Nội dung chi tiết của Chương trình khuyến mại: 

- Mỗi thẻ chỉ được áp dụng ưu đãi 1 lần/tuần. 

- Khách hàng bấm chọn mã ưu đãi để thu thập về ví và chọn phương thức thanh toán bằng 

thẻ tín dụng quốc tế/ thẻ ghi nợ quốc tế OCB, nhập thông tin trên thẻ để nhận được ưu đãi 

tại trang thanh toán. 

- Áp dụng cho tất cả sản phẩm được cung cấp tại Hệ thống Lazada (ngoại trừ Sim, dụng cụ 

Sim, thẻ cào điện thoại, dịch vụ nạp tiền trực tuyến, sản phẩm sữa cho bé từ 0 đến dưới 3 

tuổi, bình sữa, phụ kiện cho trẻ sơ sinh, sản phẩm từ Vinamilk và một số sản phẩm khác 

được bán và giao bởi các nhà cung cấp được ghi rõ không áp dụng hình thức thu nhập 

phiếu khuyến mại, sản phẩm không được ưu đãi theo quy định của pháp luật). 

- Khách hàng chỉ tiến hành thanh toán khi hệ thống đã hiển thị số tiền ưu đãi. OCB và Lazada 

không chịu trách nhiệm về việc hệ thống không hiển thị số tiền ưu đãi mà Chủ thẻ vẫn tiến 

hành thanh toán. 

- Chương trình có thể kết thúc trước hạn khi ngân sách được sử dụng hết. 

- Các ưu đãi không được quy đổi ra tiền mặt, hoặc sản phẩm và không được chuyển nhượng 

cho người khác. 

- Chương trình không áp dụng cho các sản phẩm không được khuyến mại theo quy định của 

pháp luật. 

- Giao dịch đủ điều kiện để áp dụng chương trình ưu đãi không bao gồm các giao dịch hoàn, 

bị hủy làm cho giá trị đơn hàng thực tế không đảm bảo giá trị đơn hàng tối thiểu được áp 

dụng ưu đãi theo quy định, không bao gồm các giao dịch liên quan đến gian lận, giả mạo. 

- Sẽ không cấp lại ưu đãi trong trường hợp đơn hàng bị hoàn và/hoặc hủy vì bất cứ lý do gì. 



 

 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI TẠI TIKI 

1. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 05/08/2022 đến hết ngày 31/01/2023 

2. Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa dịch vụ cung ứng không thu tiền 

3. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Thẻ tín dụng & ghi nợ quốc tế do OCB phát hành (không bao 

gồm thẻ doanh nghiệp, COMB). 

4. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Tặng tiền 

5. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại):  

Khách hàng cá nhân đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: 

- Khách hàng cá nhân là chủ thẻ tín dụng & chủ thẻ ghi nợ quốc tế do OCB phát hành (không 

bao gồm thẻ doanh nghiệp, COMB). 

- Không vi phạm bất kỳ điều khoản nào của chương trình khuyến mại này hoặc bất kỳ điều 

khoản điều kiện nào tại Điều khoản và điều kiện phát hành và sử dụng thẻ ghi nợ và thẻ tín 

dụng OCB dành cho khách hàng cá nhân. 

6. Cơ cấu giải thưởng: Tặng 50,000 VND cho đơn hàng từ 300,000 VND tất cả các ngày trong 

tuần 

7. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: 230,000,000 VND (Hai trăm ba mươi 

triệu đồng) 

8. Nội dung chi tiết của Chương trình khuyến mại: 

- Mỗi thẻ chỉ được áp dụng ưu đãi 1 lần/tuần. 

- Khách hàng đăng nhập tài khoản trên hệ thống Tiki và chọn hình thức thanh toán bằng thẻ 

ghi nợ quốc tế/ thẻ tín dụng quốc tế OCB. 

- Không áp dụng với một số mặt hàng theo danh mục hạn chế quy định rõ như sau: Sản phẩm 

rượu từ 15%, sữa cho trẻ em dưới 24 tháng tuổi và sản phẩm dịch vụ số. 

- Khách hàng chỉ tiến hành thanh toán khi hệ thống đã hiển thị số tiền ưu đãi hoặc nhập thẻ 

OCB hợp lệ. OCB và các thương hiệu hợp tác không chịu trách nhiệm về việc hệ thống 

không hiển thị số tiền ưu đãi mà Chủ thẻ vẫn tiến hành thanh toán. 

- Chương trình có thể kết thúc trước hạn khi ngân sách được sử dụng hết. 

- Các ưu đãi không được quy đổi ra tiền mặt, hoặc sản phẩm và không được chuyển nhượng 

cho người khác. 

- Chương trình không áp dụng cho các sản phẩm không được khuyến mại theo quy định của 

pháp luật. 

- Giao dịch đủ điều kiện để áp dụng chương trình ưu đãi không bao gồm các giao dịch hoàn, 

bị hủy làm cho giá trị đơn hàng thực tế không đảm bảo giá trị đơn hàng tối thiểu được áp 

dụng ưu đãi theo quy định, không bao gồm các giao dịch liên quan đến gian lận, giả mạo. 

- Sẽ không cấp lại ưu đãi trong trường hợp đơn hàng bị hoàn và/hoặc hủy vì bất cứ lý do gì. 



 

 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI TẠI SENDO 

1. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/08/2022 đến hết ngày 31/01/2023 

2. Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa dịch vụ cung ứng không thu tiền 

3. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Thẻ tín dụng & ghi nợ quốc tế do OCB phát hành (không bao 

gồm thẻ doanh nghiệp, COMB). 

4. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Tặng tiền 

5. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại):  

Khách hàng cá nhân đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: 

- Khách hàng cá nhân là chủ thẻ tín dụng & chủ thẻ ghi nợ quốc tế do OCB phát hành (không 

bao gồm thẻ doanh nghiệp, COMB). 

- Không vi phạm bất kỳ điều khoản nào của chương trình khuyến mại này hoặc bất kỳ điều 

khoản điều kiện nào tại Điều khoản và điều kiện phát hành và sử dụng thẻ ghi nợ và thẻ tín 

dụng OCB dành cho khách hàng cá nhân. 

6. Cơ cấu giải thưởng: Tặng 50,000 VND cho đơn hàng từ 300,000 VND tất cả các ngày trong 

tuần 

7. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: 30,000,000 VND (Ba mươi triệu đồng) 

8. Nội dung chi tiết của Chương trình khuyến mại: 

- Mỗi thẻ chỉ được áp dụng ưu đãi 4 lần/tuần. Không quy định số lần sử dụng trong ngày. 

- Khách hàng đăng nhập tài khoản trên hệ thống Sendo và chọn hình thức thanh toán bằng 

thẻ ghi nợ quốc tế/ thẻ tín dụng quốc tế OCB để nhận ưu đãi. 

- Không áp dụng cho các ngành hàng Tiện ích, Dịch vụ, E-voucher; không áp dụng cho đơn 

do người bán tự vận chuyển; không áp dụng cho mọi hình thức người bán tự đặt hàng hoặc 

nhờ người khác đặt hộ để trục lợi từ ưu đãi của chương trình. Mọi vi phạm liên quan sẽ 

được xử lý và truy thu theo quy định của Sendo, các ưu đãi không được quy đổi ra tiền mặt/ 

sản phẩm và không được chuyển nhượng cho người khác. 

- Khách hàng chỉ tiến hành thanh toán khi hệ thống đã hiển thị số tiền ưu đãi hoặc nhập thẻ 

OCB hợp lệ. OCB và các thương hiệu hợp tác không chịu trách nhiệm về việc hệ thống 

không hiển thị số tiền ưu đãi mà Chủ thẻ vẫn tiến hành thanh toán. 

- Chương trình có thể kết thúc trước hạn khi ngân sách được sử dụng hết. 

- Các ưu đãi không được quy đổi ra tiền mặt, hoặc sản phẩm và không được chuyển nhượng 

cho người khác. 

- Chương trình không áp dụng cho các sản phẩm không được khuyến mại theo quy định của 

pháp luật. 

- Giao dịch đủ điều kiện để áp dụng chương trình ưu đãi không bao gồm các giao dịch hoàn, 

bị hủy làm cho giá trị đơn hàng thực tế không đảm bảo giá trị đơn hàng tối thiểu được áp 

dụng ưu đãi theo quy định, không bao gồm các giao dịch liên quan đến gian lận, giả mạo. 

- Sẽ không cấp lại ưu đãi trong trường hợp đơn hàng bị hoàn và/hoặc hủy vì bất cứ lý do gì. 

 

 


