
 

 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

TIẾT KIỆM THÔNG MINH – QUÀ TẾT LINH ĐÌNH 

 

1. Tên chương trình: TIẾT KIỆM THÔNG MINH – QUÀ TẾT LINH ĐÌNH 

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Tiền gửi tiết kiệm/Tiền gửi có kỳ hạn tại quầy giao dịch của 

OCB   

3. Chi tiết chương trình khuyến mại: 

A. QUÀ TẶNG NGAY: 

a. Thời gian khuyến mại điều chỉnh: Từ ngày 25/11/2022 đến hết ngày 25/02/2023 

b. Đối tượng áp dụng: Khách hàng cá nhân mở mới Thẻ tiết kiệm/Hợp đồng tiền gửi 

(HĐTG) có kỳ hạn từ 06 tháng đến 36 tháng tại quầy giao dịch OCB.  

c. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:  

Quà tặng Số lượng 

Giá trị quà tặng 

(đã bao gồm VAT) 

(VNĐ) 

Tổng giá trị quà 

tặng (đã bao gồm 

VAT) (VNĐ) 

Bộ 02 Tô có nắp đậy gốm sứ Bát Tràng 2.000 330.000 660.000.000 

Bộ 03 Đĩa gốm sứ Bát Tràng 1.500 550.000 825.000.000 

Bộ bàn ăn gốm sứ Bát Tràng 1.000 1.100.000 1.100.000.000 

Tổng 4.500  2.585.000.000 

 

d. Cơ cấu giải thưởng (nội dung giải thưởng, giá trị giải thưởng, số lượng giải thưởng):  

Trong thời gian khuyến mại và trên địa bàn khuyến mại, các khách hàng cá nhân mở mới Thẻ tiết 

kiệm/Hợp đồng tiền gửi (HĐTG) có kỳ hạn từ 06 tháng đến 36 tháng tại quầy giao dịch OCB được 

tham gia chương trình khuyến mại tương ứng với sổ tiết kiệm/tiền gửi. Cụ thể: 

Số tiền gửi tối thiểu 

(VNĐ) 
Quà tặng Giá trị quà tặng Số lượng quà tặng 

600.000.000 
Bộ 02 Tô có nắp đậy gốm sứ 

Bát Tràng 
330.000 2.000 

1.500.000.000 Bộ 03 Đĩa gốm sứ Bát Tràng 550.000 1.500 

3.000.000.000 Bộ bàn ăn gốm sứ Bát Tràng 1.100.000 1.000 

 

e. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: 2.585.000.000 VND (Hai tỷ 

năm trăm tám mươi lăm triệu đồng)                                      

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

- Trong thời gian khuyến mại và trên địa bàn khuyến mại, các khách hàng cá nhân mở mới Thẻ 

tiết kiệm/Hợp đồng tiền gửi (HĐTG) có kỳ hạn từ 06 tháng đến 36 tháng tại quầy giao dịch OCB 

được tham gia chương trình khuyến mại tương ứng với mức tiết kiệm/tiền gửi. Cụ thể:  



- Mỗi HĐTG/Thẻ tiết kiệm có kỳ hạn từ 06 tháng đến 36 tháng với giá trị từ 600.000.000 đồng 

đến dưới 1.500.000.000 đồng được tặng 01 Bộ 02 Tô có nắp đậy gốm sứ Bát Tràng tại Mục 6 của 

Thông báo này. Giá trị giải thưởng: 330.000 đồng/bộ. Số lượng quà tặng: 2.000 bộ. Thành tiền: 

660.000.000 đồng. 

- Mỗi HĐTG/Thẻ tiết kiệm có kỳ hạn từ 06 tháng đến 36 tháng với giá trị từ 1.500.000.000 

đồng đến dưới 3.000.000.000 đồng được tặng 01 Bộ 03 Đĩa gốm sứ Bát Tràng tại Mục 6 của 

Thông báo này. Giá trị giải thưởng: 550.000 đồng/bộ. Số lượng quà tặng: 1.500 bộ. Thành tiền: 

825.000.000 đồng. 

- Mỗi HĐTG/Thẻ tiết kiệm có kỳ hạn từ 06 tháng đến 36 tháng với giá trị từ 3.000.000.000 

đồng trở lên được tặng 01 Bộ bàn ăn gốm sứ Bát Tràng tại Mục 6 của Thông báo này. Giá trị giải 

thưởng: 1.100.000 đồng/bộ. Số lượng quà tặng: 1.000 bộ. Thành tiền: 1.100.000.000 đồng. 

- Một khách hàng có thể tham gia nhiều lần trong thời gian khuyến mại. Mỗi khách hàng được 

nhận tối đa 01 quà tặng/01 ngày (Căn cứ vào ngày mở Thẻ tiết kiệm/HĐTG). 

- Tất cả hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại không có giá trị quy đổi thành tiền mặt. 

- Khách hàng tham gia chương trình khuyến mại (CTKM) phải cam kết không được tất toán trước 

hạn. Trường hợp Khách hàng đã tham gia CTKM có nhu cầu tất toán trước hạn phải bồi hoàn số tiền 

tương ứng với giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại đã nhận. 

B. QUAY SỐ TRÚNG THƯỞNG 

a.  Thời gian khuyến mại: Từ ngày 25/11/2022 đến hết ngày 25/02/2023 

b. Đối tượng áp dụng: Khách hàng cá nhân tham gia gửi Tiết kiệm/Tiền gửi có kỳ hạn bằng VNĐ 

tại điểm giao dịch của OCB đảm bảo: 

- Số tiền tối thiểu từ 100.000.000 VNĐ trở lên. 

- Kỳ hạn từ 01 tháng đến 36 tháng tại quầy giao dịch của OCB. 

c. Hình thức khuyến mại (ghi rõ khuyến mại mang tính may rủi hoặc hình thức khác): Khuyến 

mại mang tính may rủi - Quay số may mắn. 

d. Cơ cấu giải thưởng: 

Giải thưởng Quà tặng 
Số lượng 

giải thưởng 

Giá trị giải thưởng 

(đã bao gồm VAT) 

(VNĐ) 

Tổng giá trị (VNĐ) 

Giải đặc biệt 

Bộ 5 món quà tặng 

thông minh 

Electrolux (*) 
5 110.000.000 550.000.000 

Tổng cộng 5 110.000.000 550.000.000 

 



(*)Chi tiết bộ quà tặng thông minh Electrolux như sau: 

Quà tặng Số lượng 

Giá trị quà tặng 

(đã bao gồm VAT) 

(VNĐ) 

Máy lọc không khí Electrolux FA41-402GY 1 9.950.000 

Tủ lạnh Electrolux EQE6879A-B 1 45.900.000 

Máy rửa chén Electrolux ESF5512LOX 1 25.990.000 

Máy hút bụi không dây 2 trong 1 Electrolux PQ91-3EM 1 8.590.000 

Lò nướng âm tủ Electrolux KOIGH00KA 1 19.570.000 

Tổng cộng 5 110.000.000 

Lưu ý: 

- Một khách hàng có thể tham gia nhiều lần trong thời gian triển khai chương trình. 

- Khách hàng tham gia quay thưởng đồng thời là Chủ sở hữu của Thẻ tiết kiệm/ Hợp đồng tiền 

gửi (HĐTG) tham gia chương trình. 

- Quà tặng không được quy đổi thành tiền mặt. 

- OCB có quyền không trả thưởng nếu tại thời điểm quay số dự thưởng, Thẻ tiết kiệm/ Hợp đồng 

tiền gửi đã tất toán hoặc rút 1 phần gốc trước hạn. 

- Tổng giá trị giải thưởng: 550.000.000 đồng (Năm trăm năm mươi triệu đồng). 

- Tổng giá trị giải thưởng so với tổng giá trị hàng hóa khuyến mại: 0,04% 

e. Nội dung chi Tiết thể lệ Chương trình khuyến mại: 

 Điều kiện, cách thức, thủ tục cụ thể khách hàng phải thực hiện để được tham gia 

Chương trình khuyến mại:     

Cách thức tham gia chương trình: Trong thời gian diễn ra chương trình, khách hàng gửi tiết 

kiệm/tiền gửi có kỳ hạn tại quầy thỏa điều kiện của chương trình sẽ nhận được Giấy xác nhận nhận 

quà và mã số dự thưởng “Tiết kiệm thông minh, Quà Tết linh đình” về mã số dự thưởng (MSDT) 

tham gia quay số may mắn. Chi tiết như sau: 

 Kỳ hạn áp dụng: 1,2,3,4,5, 6,7,8,9,10,11,12,15,18,21,24,36 tháng 

 Số tiền gửi tối thiểu: 100.000.000 VNĐ 

 Công thức tính Số lượng Mã số dự thưởng của từng thẻ tiết kiệm (TTK)/HĐTG như sau: 

𝑆ố 𝑙ượ𝑛𝑔 𝑀𝑆𝐷𝑇 =
𝑆ố 𝑡𝑖ề𝑛 𝑔ử𝑖/𝑇𝑇𝐾 ∗ 𝐾ỳ ℎạ𝑛

10.000.000𝑉𝑁Đ
 

 Thời gian, cách thức phát hành bằng chứng xác định trúng thưởng 

MSDT được in ngay tại quầy và đưa cho khách hàng thỏa mãn điều kiện của chương trình ngay 

sau khi thực hiện mở Thẻ tiết kiệm/Hợp đồng tiền gửi thành công. 

 Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng 

Quy định chung về mã số dự thưởng: 

 Tổng số MSDT của chương trình là 10.000.000 mã. 

 MSDT bắt đầu từ 0000001 đến 10.000.000. 

 Số MSDT chỉ tính phần nguyên, không tính phần thập phân. 



 Mã số dự thưởng đã trúng giải sẽ không được tham gia quay số tiếp theo. 

 MSDT chỉ được tính trên một Thẻ tiết kiệm/ Hợp đồng tiền gửi. 

 Khách hàng chỉ được cấp MSDT khi khách hàng có giao dịch tiền gửi được ghi nhận thành 

công trên hệ thống. 

 Thẻ tiết kiệm/HĐTG tất toán/rút 1 phần gốc trước hạn thì sẽ bị hủy mã. 

 Những MSDT đã hủy (MSDT được cấp cho Thẻ tiết kiệm/Hợp đồng tiền gửi đã tất toán/rút 

1 phần gốc) trước thời gian quay số sẽ không được tham gia quay số.  

 Quay số bằng phần mềm điện tử lựa chọn khách hàng may mắn ngẫu nhiên.  

 Thời gian, địa điểm và cách thức xác định trúng thưởng: 

Buổi quay số xác định trúng thưởng bằng phần mềm máy tính dự kiến ngày 28/02/2023; 

 Địa điểm quay thưởng: Văn phòng của Ngân hàng TMCP Phương Đông (Địa chỉ: Tầng 

15, Vincom Center Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh). 

 Thành phần tham dự quay số xác định trúng thưởng bao gồm: Đại diện Ngân hàng TMCP 

Phương Đông, đại diện khách hàng. Kết quả của buổi quay số sẽ được lập thành văn bản và có 

chữ ký xác nhận của các bên chứng kiến. 

 Thông báo trúng thưởng: 

- Sau 05 ngày kể từ ngày mở thưởng, danh sách khách hàng trúng thưởng sẽ được niêm yết 

trên website: www.ocb.com.vn. 

- Trong vòng 07 ngày kể từ ngày niêm yết danh sách khách hàng trúng thưởng trên website 

www.ocb.com.vn, OCB sẽ gọi điện trực tiếp thông báo cho khách hàng trúng thưởng về thời gian 

và địa điểm nhận thưởng theo số điện thoại khách hàng trên Giấy xác nhận nhận quà và mã số dự 

thưởng “Tiết kiệm thông minh, Quà Tết linh đình”. (OCB sẽ không chịu trách nhiệm trong trường 

hợp khách hàng trúng thưởng không nhận được thông báo do số điện thoại khách hàng đăng ký là 

không chính xác). 

 Thời gian địa điểm, cách thức và thủ tục trao thưởng 

- Các giải thưởng được trao trực tiếp tại Chi nhánh/Phòng giao dịch Ngân hàng TMCP 

Phương Đông nơi khách hàng giao dịch. 

- Khi đến nhận giải thưởng, khách hàng phải mang theo các giấy tờ sau: Chứng minh nhân 

dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu (bản chính), Thẻ tiết kiệm/HĐTG có in số dự thưởng chương 

trình. 

- Trường hợp khách hàng không thể đến nhận thưởng vì lý do cá nhân thì có thể ủy quyền 

cho người thân nhận hộ. Người được ủy quyền phải mang theo giấy ủy quyền được công chứng, 

chứng thực bởi cơ quan chức năng có thẩm quyền, với đầy đủ chữ ký của người ủy quyền và người 

được ủy quyền, người được ủy quyền phải xuất trình giấy Chứng minh nhân dân/Căn cước công 

dân hoặc Hộ chiếu (bản chính), và Bản chính Giấy xác nhận nhận quà và mã số dự thưởng “Tiết 

kiệm thông minh, Quà Tết linh đình”. 

- Giải thưởng được trao cho khách hàng trong vòng 45 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình. 

Sau thời hạn trên, nếu khách hàng trúng thưởng không nhận giải thưởng thì giải thưởng đó sẽ được 

xử lý như giải thưởng không có người trúng thưởng. 

 Quy định chung khi tham gia chương trình khuyến mại 

- Quy định về tất toán/rút 1 phần gốc trước hạn: Khách hàng tham gia chương trình cam kết 

không được tất toán/rút 1 phần gốc Thẻ tiết kiệm/HĐTG trước hạn. Nếu có nhu cầu về vốn, khách 

hàng có thể cầm cố Thẻ tiết kiệm/HĐTG để vay vốn tại OCB với lãi suất cho vay được áp dụng 

theo quy định hiện hành của OCB tại thời điểm vay vốn. Trường hợp khách hàng có nhu cầu tất 

toán/rút 1 phần gốc Thẻ tiết kiệm/HĐTG trước hạn, OCB sẽ thu hồi giải thưởng khuyến mại khách 

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


hàng đã nhận bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản từ tài khoản thanh toán của khách hàng qua OCB 

tương ứng giá trị giải thưởng quy định tại mục 7 Thể lệ này. 

- Các khoản tiền gửi tiết kiệm tái tục muốn tham gia chương trình khuyến mại này phải đến 

ngân hàng làm thủ tục mở lại Thẻ tiết kiệm/HĐTG. 

 

f. Trách nhiệm công bố thông tin: 

Ngân hàng TMCP Phương Đông có trách nhiệm thông báo đầy đủ chi tiết nội dung thể lệ chương 

trình khuyến mại trên ít nhất một phương tiện truyền thông đại chúng và tại Hội sở, các chi nhánh, 

phòng giao dịch của Ngân hàng TMCP Phương Đông trên toàn quốc. 

Ngân hàng TMCP Phương Đông có trách nhiệm thông báo danh sách khách hàng trúng thưởng 

trên ít nhất một phương tiện truyền thông đại chúng và tại Hội sở, các chi nhánh, phòng giao dịch 

của Ngân hàng TMCP Phương Đông trên toàn quốc và trên website https://ocb.com.vn/ của Ngân 

hàng. 

g. Các quy định khác 

- Khách hàng chịu mọi chi phí liên quan đến việc nhận thưởng như chi phí đi lại và thuế thu 

nhập không thường xuyên, các loại thuế (nếu có). 

- Nếu được Khách hàng trúng thưởng đồng ý, Ngân hàng TMCP Phương Đông sẽ sử dụng 

tên, hình ảnh của Khách hàng trúng thưởng cho mục đích quảng cáo thương mại. 

- Ngân hàng TMCP Phương Đông hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc quản lý tính chính 

xác của bằng chứng xác định trúng thưởng đưa vào lưu thông trong chương trình khuyến mại. Việc 

tổ chức chương trình khuyến mại phải đảm bảo tính công bằng, minh bạch và khách quan.  

- Sau khi kết thúc chương trình khuyến mại, Ngân hàng TMCP Phương Đông có trách nhiệm 

báo cáo kết quả thực hiện chương trình khuyến mại trên theo đúng quy định của pháp luật về thời 

hạn báo cáo, hồ sơ báo cáo và các giấy tờ kèm theo (biên bản xác định trúng thưởng, danh sách 

khách hàng trúng thưởng và biên bản trao thưởng hoặc tài liệu chứng minh giải thưởng đã được 

trao) 

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

hàng TMCP Phương Đông có trách nhiệm trực tiếp giải quyết, nếu không thỏa thuận được tranh 

chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành. 

- Đối với những giải thưởng không có người trúng thưởng, Ngân hàng TMCP Phương Đông 

có trách nhiệm trích nộp 50% giá trị của giải thưởng đã công bố vào ngân sách nhà nước theo quy 

định tại khoản 4 Điều 96 Luật Thương mại. 

- Ngân hàng Phương Đông cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về chương 

trình khuyến mại trên theo quy định của pháp luật hiện hành.  

C. LÌ XÌ NGAY: 

a. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 27/01/2023 đến 03/02/2023 

b. Đối tượng áp dụng: Khách hàng cá nhân mở mới Thẻ tiết kiệm/Hợp đồng tiền gửi 

(HĐTG) có kỳ hạn từ 06 tháng đến 36 tháng tại quầy giao dịch OCB.  

c. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:  

Quà tặng Số lượng 
Tổng giá trị quà tặng (đã 

bao gồm VAT) (VNĐ) 

Quà tặng tiền mặt 20,000 VNĐ 3.000 60.000.000 

Quà tặng tiền mặt 50,000 VNĐ 1.300 65.000.000 

Quà tặng tiền mặt 100,000 VNĐ 350 35.000.000 

Quà tặng tiền mặt 200,000 VNĐ 300 60.000.000 

Tổng 4.950 220.000.000 
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d. Cơ cấu giải thưởng (nội dung giải thưởng, giá trị giải thưởng, số lượng giải thưởng):  

Trong thời gian khuyến mại và trên địa bàn khuyến mại, các khách hàng cá nhân mở mới Thẻ tiết 

kiệm/Hợp đồng tiền gửi (HĐTG) có kỳ hạn từ 06 tháng đến 36 tháng tại quầy giao dịch OCB được 

tham gia chương trình khuyến mại tương ứng với số tiền gửi tiết kiệm/HĐTG. Cụ thể: 

Số tiền gửi (VNĐ) Quà tặng Giá trị quà tặng Số lượng quà tặng 

Dưới 100 triệu Lì xì tiền mặt 20.000 VNĐ 20.000 3.000 

Dưới 500 triệu Lì xì tiền mặt 50.000 VNĐ 50.000 1.300 

Dưới 1 tỷ Lì xì tiền mặt 100.000 VNĐ 100.000 350 

Từ 1 tỷ trở lên Lì xì tiền mặt 200.000 VNĐ 200.000 300 

 

e. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: 220.000.000 VND (Hai trăm 

hai mươi triệu đồng chẵn)                                      

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

- Trong thời gian khuyến mại và trên địa bàn khuyến mại, các khách hàng cá nhân mở mới Thẻ tiết 

kiệm/Hợp đồng tiền gửi (HĐTG) có kỳ hạn từ 06 tháng đến 36 tháng tại quầy giao dịch OCB được 

tham gia chương trình khuyến mại tương ứng với số tiền gửi tiết kiệm/HĐTG. Cụ thể:  

- Mỗi HĐTG/Thẻ tiết kiệm có kỳ hạn từ 06 tháng đến 36 tháng với giá trị dưới 100.000.000 VNĐ 

được tặng quà tặng tiền mặt trị giá 20.000 VNĐ. Số lượng quà tặng: 3.000 lì xì. Thành tiền: 

60.000.000 VNĐ. 

- Mỗi HĐTG/Thẻ tiết kiệm có kỳ hạn từ 06 tháng đến 36 tháng với giá trị từ 100.000.000 VNĐ đến 

dưới 500.000.000 VNĐ được tặng quà tặng tiền mặt trị giá 50.000 VNĐ. Số lượng quà tặng: 1.300 

lì xì. Thành tiền: 65.000.000 VNĐ. 

- Mỗi HĐTG/Thẻ tiết kiệm có kỳ hạn từ 06 tháng đến 36 tháng với giá trị từ 500.000.000 VNĐ đến 

dưới 1.000.000.000 VNĐ được tặng quà tặng tiền mặt trị giá 100.000 VNĐ. Số lượng quà tặng: 

350 lì xì. Thành tiền: 35.000.000 VNĐ. 

- Mỗi HĐTG/Thẻ tiết kiệm có kỳ hạn từ 06 tháng đến 36 tháng với giá trị từ 1.000.000.000 VNĐ 

trở lên được tặng quà tặng tiền mặt trị giá 200.000 VNĐ. Số lượng quà tặng: 300 lì xì. Thành tiền: 

60.000.000 VNĐ. 

- Một khách hàng có thể tham gia nhiều lần trong thời gian khuyến mại. Mỗi khách hàng được nhận 

tối đa 01 quà tặng/01 ngày (Căn cứ vào ngày mở Thẻ tiết kiệm/HĐTG). 

- Quà tặng được tính riêng từng Thẻ tiết kiệm/HĐTG, khách hàng không được cộng dồn nhiều Thẻ 

tiết kiệm/HĐTG để nhận thêm quà tặng hoặc nhận quà có giá trị cao hơn. 

- Khách hàng tham gia chương trình khuyến mại (CTKM) phải cam kết không được tất toán trước 

hạn. Trường hợp Khách hàng đã tham gia CTKM có nhu cầu tất toán trước hạn phải bồi hoàn số 

tiền tương ứng với giá trị quà tặng dùng để khuyến mại đã nhận. 


