THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI

TIẾT KIỆM ONLINE, DU LỊCH HAWAII X COMBO LÃI SUẤT
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Tên chương trình: Tiết kiệm online, Du lịch Haiwaii x Combo lãi suất

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Tiết kiệm online trên eBanking hoặc OCB OMNI

Thời gian khuyến mại dự kiến: Từ ngày 20/05/2019 – 20/08/2019
Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Tất cả các tỉnh thành OCB có chi nhánh, phòng giao dịch
Hình thức khuyến mại: Tặng quà và quay số may mắn trong thời gian diễn ra chương trình và
cuối chương trình.
6. Khách hàng của chương trình khuyến mại: Khách hàng gửi tiết kiệm online
7. Cơ cấu quà tặng/ giải thưởng:
Quà tặng ngay:
Tặng ngay 1 triệu đồng tiền mặt cho sổ tiết kiệm từ 500 triệu đồng, và kỳ hạn từ 1 năm trở lên.
Giải thưởng sẽ được OCB chuyển trực tiếp vào tài khoản thanh toán cho khách hàng.
Quà tặng hàng tháng: 10 sổ tiết kiệm online/ tháng.
Với tổng số tiền gửi 5 triệu đồng sẽ nhận được 1 mã số dự thưởng hàng tháng để có cơ hội sở
hữu sổ tiết kiệm online trị giá 5 triệu đồng. Áp dụng cho sổ tiết kiệm phát sinh trong tháng. Tổng
số tiền gửi = số tiền gửi x kỳ hạn gửi (tháng).
Quà tặng cuối chương trình:
01 tour du lịch Hawaii trị giá 100 triệu đồng dành cho tất cả các khách hàng có mã số dự
thưởng.
Lưu ý:
-

-

Chương trình quà tặng ngay sẽ kết thúc khi trao hết số lượng quà tặng
Giải thưởng quay số cuối chương trình được quy đổi thành tiền mặt nếu khách hàng yêu cầu.
Giá trị quy đổi tương đương 100,000,000 (Một trăm triệu đồng). Các giải thưởng còn lại không
được quy đổi thành tiền mặt.
Khách hàng được hưởng đồng thời: vừa nhận được giải thưởng tiền mặt, vừa được tham gia
quay số tháng và cuối chương trình nếu thỏa điều kiện.

Quy định về rút trước hạn
Khách hàng không được rút vốn gốc và lãi trước hạn với bất kỳ lý do gì (nếu trúng giải quay số
hoặc nhận giải thưởng tiền mặt). Nếu có nhu cầu về vốn, khách hàng có thể cầm cố sổ tiết kiệm
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.

Quy định về tài tục
Tại thời điểm đáo hạn sổ tiết kiệm, nếu khách hàng không đến giao dịch hoặc không có yêu cầu
gì khác thì OCB tự động tái tục sang loại hình gửi tiết kiệm cùng kỳ hạn (nếu có) hoặc kỳ hạn thấp
hơn liền kề (nếu OCB không còn huy động kỳ hạn trên sổ tiết kiệm cũ).
Quy định nhận mã số dự thưởng:
OCB sẽ thông báo mã số dự thưởng bằng tin nhắn đến khách hàng trước khi diễn ra lễ quay số
trúng thưởng. Mã số dự thưởng thuộc sổ tiết kiệm xét tại mỗi đợt được căn cứ trên ngày giao dịch
ghi nhận vào hệ thống OCB như sau:

-

Giải thưởng tháng:




-

Đợt 1: từ 0h00 ngày 20/05/2019 đến 23h59 ngày 19/06/2019
Đợt 2: từ 0h00 ngày 20/06/2019 đến 23h59 ngày 19/07/2019
Đợt 3: từ 0h00 ngày 20/07/2019 đến 23h59 ngày 20/08/2019

Giải thưởng cuối chương trình:

Dành cho tất cả các khách hàng có mã số dự thưởng thuộc sổ tiết kiệm giao dịch từ 0h00 ngày
20/05/2019 đến 23h59 ngày 20/08/2019.
Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng:
- Số mã số dự thưởng (MSDT) chỉ tính phần nguyên, không tính phần thập phân
- Khách hàng không được cộng dồn số tiền nhiều sổ tiết kiệm để nhận thêm MSDT
- Khách hàng chỉ được cấp MSDT khi khách hàng có giao dịch được ghi nhận là thành công trên
hệ thống
- MSDT chỉ được tham gia quay số đối với sổ tiết kiệm còn giao dịch tham gia chương trình khuyến
mại đến thời điểm quay số
- Mẫu ghi nhận các MSDT của khách hàng sẽ được gửi cho khách hàng lưu giữ và lưu giữ trên
hệ thống dữ liệu của OCB làm cơ sở để quay số điện tử trong chương trình.
Quy định về cách thức xác định trúng thưởng
Lễ quay số xác định khách hàng trúng thưởng dự kiến thực hiện tại Hội sở chính Ngân hàng
TMCP Phương Đông dưới sự chứng kiến của đại diện OCB, đại diện khách hàng tham dự chương
trình khuyến mại, lịch thực hiện lễ quay số dự kiến như sau:

Lễ quay số tháng – đợt 1

Ngày 27/06

Lễ quay số tháng – đợt 2

Ngày 27/07

Lễ quay số tháng – đợt 3
Ngày 27/08
Lễ quay số cuối chương trình

Việc mở thưởng sẽ xác định khách hàng may mắn trúng thưởng ngẫu nhiên bằng phần mềm điện
tử.
Quy trình, cách thức, thủ tục nhận thưởng:
Sau 05 ngày kể từ ngày mở thưởng, danh sách khách hàng trúng thưởng sẽ được niêm yết trên
website ocb.com.vn
Trong vòng 7 ngày kể từ ngày niêm yết danh sách khách hàng trúng thưởng trên website
ocb.com.vn, OCB sẽ gọi điện trực tiếp và gửi thư mời đảm bảo thông báo cho khách hàng trúng
thưởng về thời gian, địa điểm nhận thưởng theo số điện thoại, địa chỉ của khách hàng trên phiếu
trúng thưởng (OCB sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp khách hàng trúng thưởng không
nhận được thông báo do số điện thoại, địa chỉ khách hàng đăng ký là không chính xác hoặc do lỗi
của bên chuyển phát).
Khách hàng trúng thưởng sẽ nhận thưởng tại OCB nơi khách hàng tham gia chương trình, hoặc
tại địa điểm thống nhất trước khi trao giải (trong lãnh thổ Việt Nam). Khi nhận thưởng khách hàng
phải xuất trình CMND (hộ chiếu).
Trường hợp khách hàng trúng thưởng 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 chữ ký đầy đủ của người ủy quyền
và người được ủy quyền. Người được ủy quyền phải xuất trình CMND (hoặc hộ chiếu).
Trường hợp khách hàng trúng giải thưởng quay số cuối chương trình muốn quy đổi giải thưởng
thành tiền mặt, khách hàng phải thông báo cho OCB về cách thức nhận thưởng, tài khoản để OCB
chuyển khoản trong vòng 05 ngày kể từ ngày OCB thông báo trúng thưởng đến khách hàng.
Thời hạn cuối cùng OCB có trách nhiệm trao giải thưởng cho khách hàng là 45 ngày kể từ ngày
thực hiện quay số xác định khách hàng trúng thưởng.
Trong mọi trường hợp, quyết định của OCB là quyết định cuối cùng.

-

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 18006678

