THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH
“CÙNG OCB JCB SĂN DEAL XỊN, VI VU NHẬT BẢN”
1. Tên chương trình khuyến mại: “Cùng OCB JCB săn deal xịn, vi vu Nhật Bản”.
2. Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại: Sản phẩm thẻ tín dụng quốc tế OCB JCB.
3. Loại thẻ áp dụng:
Khách hàng sử dụng các sản phẩm thẻ tín dụng do OCB JCB phát hành gồm:
-

Thẻ tín dụng quốc tế OCB hạng chuẩn;

-

Thẻ tín dụng quốc tế OCB hạng vàng;

-

Thẻ tín dụng quốc tế OCB hạng Platinum;

4. Thời gian khuyến mại: từ 25/6/2019 đến 25/09/2019.
5. Đối tượng chương trình:
-

Khách hàng phát hành thẻ mới và Khách hàng đang sử dụng thẻ tín dụng OCB JCB
(thẻ hiện hữu).

-

Khách hàng cá nhân là Chủ thẻ chính thẻ tín dụng OCB JCB Không áp dụng cho: thẻ
tín dụng dành cho Khách hàng pháp nhân/ doanh nghiệp, thẻ phụ, thẻ gia hạn và thẻ
cấp lại.

6. Chi tiết đầu PIN thẻ áp dụng:
Tên thẻ (đầy đủ)
Thẻ tín dụng quốc tế OCB
JCB hạng chuẩn
Thẻ tín dụng quốc tế OCB
JCB hạng vàng
Thẻ tín dụng quốc tế OCB
JCB hạng Platinum

Đầu thẻ (bao
gồm 6 số)

Loại thẻ
(Debit/Credit)

356505 05

Credit

356505 02

Credit

356505 00

Credit

7. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại:
-

Khách hàng là chủ thẻ tín dụng OCB JCB có số lượng giao dịch nhiều nhất trong thời
gian diễn ra chương trình sẽ được tặng 01 voucher du lịch Nhật Bản trị giá 50,000,000
VNĐ/voucher (chi tiêu tối thiểu 100,000 VNĐ/giao dịch).

-

Tặng 03 voucher du lịch trị giá 5,000,000 VNĐ/voucher cho 03 khách hàng có chi tiêu
giao dịch nhiều thứ nhì, ba, tư trong thời gian diễn ra chương trình (chi tiêu tối thiểu
100,000 VNĐ/giao dịch).

-

Chi tiết giải thưởng như sau:

Cơ cấu giải thưởng

Nội dung giải
thưởng

Trị giá giải
thưởng (VNĐ)

Số giải

Thành
tiền (VNĐ)

GIẢI ĐĂC BIỆT
Dành cho Khách hàng có số
lượng giao dịch nhiều nhất

Voucher du lịch
Nhật Bản
Vietravel

50,000,000

1

50,000,000

GIẢI KHUYẾN KHÍCH
Dành cho khách hàng có số
lượng giao dịch nhiều thứ nhì,
ba, tư

Voucher du lịch
Vietravel

5,000,000

3

15,000,000

4

65,000,000

Tổng cộng
8. Điều khoản và điều kiện của chương trình:
-

Giao dịch hợp lệ là giao dịch mua hàng tại điểm chấp nhận POS hoặc giao dịch thanh toán
trực tuyến của chủ thẻ phát sinh trong thời gian diễn ra chương trình và được báo nợ không
trễ hơn 30/09/2019.

-

Không áp dụng đối với giao dịch rút tiền mặt hoặc tương đương rút tiền mặt, thanh toán phí,
lệ phí sẽ không được tính vào doanh số giao dịch hợp lệ.

-

Không áp dụng cho giao dịch thẻ trong tình trạng khiếu nại, giao dịch được xác định là gian
lận trong thời gian diễn ra chương trình.

-

Không áp dụng cho giao dịch được bồi hoàn/ghi có lại phát sinh trong thời gian diễn ra
chương trình và trong thời gian trao giải.

-

Ưu đãi không được quy đổi thành tiền mặt hoặc bất cứ hình thức quy đổi khác.

-

Chủ thẻ có trách nhiệm lưu giữ hóa đơn thanh toán hàng hóa, dịch vụ và hóa đơn thanh
toán thẻ cần thiết để xuất trình khi OCB có yêu cầu. Số tiền trên hóa đơn thanh toán dịch vụ
trong bản chính phải trùng khớp với số tiền trên hóa đơn thanh toán thẻ. Đây sẽ là căn cứ
để OCB trao thưởng cho chủ thẻ.
Lưu ý:

-

OCB căn cứ vào thời gian giao dịch của thẻ để xác định giao dịch sớm hơn.

-

Nếu có từ 02 thẻ cùng đạt số lượng giao dịch bằng nhau, giải thưởng ưu tiên trao cho thẻ
thỏa điều kiện chương trình sớm hơn.

-

Một khách hàng có thể sở hữu nhiều thẻ nhưng chỉ được nhận 01 giải thưởng trong suốt
chương trình.
9. Trách nhiệm thông báo:
a. Thông báo chương trình

OCB thông báo đầy đủ chi tiết nội dung của thể lệ chương trình khuyến mại trên website của
OCB https://www.ocb.com.vn/vi/Tin tức/Ưu đãi và khuyến mại hoặc các phương tiện thông
tin đại chúng khác.
Trong vòng 45 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc chương trình, OCB công bố danh sách chủ
thẻ trúng thưởng trên website của OCB hoặc các phương tiện thông tin đại chúng khác. OCB
sẽ thông báo bằng thư hoặc điện thoại, email, SMS… đến các chủ thẻ đạt điều kiện nhận
thưởng từ chương trình này, đồng thời hướng dẫn thủ tục nhận thưởng và trao thưởng cho
khách hàng.
b. Thắc mắc liên hệ:
Để được giải đáp các thắc mắc liên quan đến Chương trình, xin vui lòng liên hệ:


Thông tin liên hệ OCB

-

Các địa điểm giao dịch của OCB trên toàn quốc.

-

Call Center OCB theo số hotline 1800 6678.

