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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH 

LÌ XÌ ONLINE – KHAI XUÂN NHƯ Ý 

 

1. Tên chương trình: LÌ XÌ ONLINE – KHAI XUÂN NHƯ Ý 

2. Thời gian triển khai: Từ ngày 22/01/2023 đến ngày 27/01/2023 (mùng 01 Tết Âm 

lịch đến mùng 06 Tết Âm lịch). 

3. Địa bàn, phạm vi áp dụng: Áp dụng trên toàn bộ phạm vi sử dụng OCB OMNI phiên 

bản ứng dụng (App).  

4. Đối tượng áp dụng: Toàn bộ Khách hàng sử dụng OCB OMNI phiên bản ứng dụng 

(App).  

5. Sản phẩm dịch vụ áp dụng: Giao dịch “Lì xì” 

6. Nội dung khuyến mãi: 

6.1 Điều kiện tham gia: 

 9.000 Khách hàng đầu tiên thực hiện thành công giao dịch Lì xì Tết trên OCB 

OMNI phiên bản ứng dụng (App) nhận được 9.999 OMNI Coins tương đương 

9.999 VNĐ (dùng để đổi quà trên OMNI Rewards). 

 Phân bổ quà: 

 Trong các ngày 22/01, 23/01, 24/01 (tương ứng với ngày mùng 01, 02, 03 Tết Âm 

lịch): Mỗi ngày có tối đa 2.000 phần thưởng. 

 Ngày 25/01, 26/01, 27/01 (tương ứng với ngày mùng 04, mùng 05, mùng 06 Tết Âm 

lịch): Mỗi ngày có tối đa 1.000 phần thưởng. 

(Các phần thưởng trong ngày nếu không được dùng hết sẽ hết hiệu lực, không thực hiện 

cộng dồn qua ngày hôm sau) 

Tổng giá trị quà tặng:  89.991.000 VNĐ 

6.2 Cách thức trao thưởng: 

 Ngay sau khi Khách hàng thực hiện thành công giao dịch Lì xì Tết trên OCB OMNI 

phiên bản ứng dụng (App), 9.999 OMNI Coins sẽ được tặng tự động ngay trên OMNI 

Rewards. 

7. Các quy định khác : 

 Mỗi Khách hàng (CIF) được hưởng ưu đãi 01 (một) lần và áp dụng cho giao dịch đầu tiên 

trong thời gian diễn ra chương trình. 
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 Chỉ áp dụng đối với giao dịch chuyển tiền lì xì trong nội bộ OCB, không áp dụng đối với giao 

dịch chuyển tiền cho chính mình. 

 Chương trình có thể kết thúc sớm nếu hết ngân sách quà tặng. 

8. Thông tin liên hệ: 

Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình, Khách hàng vui lòng liên Trung tâm dịch vụ 

Khách hàng: 1800 6678 (Miễn phí 24/7) 
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