THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI
“MỘT CHẠM OCB OMNI – THẢNH THƠI THANH TOÁN”

1. Thời gian khuyến mại: Từ 01/06/2019 đến 30/06/2019 (01 tháng)
Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Nạp tiền điện thoại trả trước và thanh toán hóa đơn
qua ebanking của OCB (Danh sách loại hóa đơn được tham gia CTKM như phụ lục
đính kèm thông báo này).
2. Phạm vi khuyến mại: Tất cả các tỉnh thành OCB có chi nhánh, phòng giao dịch.
3. Khách hàng của chương trình khuyến mại:
Khách hàng thực hiện giao dịch nạp tiền điện thoại di động trả trước (Top-up) hoặc
thanh toán hóa đơn theo danh sách nhà cung cấp dịch vụ trong phụ lục 01 đính kèm
thông báo qua kênh ngân hàng số OCB OMNI (app hoặc web) hoặc Internet Banking.
4. Thể lệ & cơ cấu giải thưởng:
-

-

Giải thanh toán hóa đơn (cổng thanh toán Vnpay): Dành cho Khách hàng thực hiện
giao dịch thanh toán hóa đơn theo danh sách nhà cung cấp dịch vụ trong phụ lục 01
đính kèm thông báo (cổng thanh toán Vnpay) bằng OCB OMNI/Internet Banking
 Hoàn tiền 50% giá trị hóa đơn thanh toán và tối đa 30.000 đồng cho 1.000 Khách
hàng đầu tiên thực hiện giao dịch thanh toán hóa đơn trong thời gian diễn ra
chương trình.
 Mỗi khách hàng chỉ được nhận 01 lần khuyến mãi hoàn tiền trong suốt thời gian
diễn ra chương trình.
 Không áp dụng cho Cán bộ nhân viên OCB.
 Hình thức chi giải thưởng: Chuyển khoản vào tài khoản thanh toán của Khách hàng
tại OCB.
Giải doanh số nạp tiền điện thoại trả trước (Top – up): Dành cho Khách hàng có
tổng giá trị giao dịch (doanh số) nạp tiền điện thoại trả trước (Top-up) cao nhất trong
tuần trên OCB OMNI/ Internet Banking.
 Mỗi tuần tặng 500.000 đồng (năm trăm nghìn đồng) cho 15 khách hàng đầu tiên
đạt doanh số nạp tiền điện thoại trả trước cao nhất tuần trên OCB OMNI/ Internet
Banking (tối thiểu 1.000.000 đồng).
 Tổng cộng có tối đa 60 giải (tương ứng với 4 tuần là: tuần 1 từ 00:00:00 ngày 03/06
đến 23:59:59 ngày 09/06; tuần 2 từ 00:00:00 ngày 10/06 đến 23:59:59 ngày 16/06,
tuần 3 từ 00:00:00 ngày 17/06 đến 23:59:59 23/06, tuần 4 từ 00:00:00 24/06 đến
23:59:59 ngày 30/06).
 Trường hợp các khách hàng có doanh số trùng nhau, xét thời gian đạt doanh số
sớm hơn để trao thưởng.
 Mỗi khách hàng chỉ được nhận 01 lần khuyến mãi trong suốt thời gian diễn ra
chương trình.
 Không áp dụng cho Cán bộ nhân viên OCB;
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 Hình thức chi giải thưởng: Chuyển khoản vào tài khoản thanh toán của Khách hàng
tại OCB.
 Lưu ý:
- Khách hàng sẽ nhận được giải thưởng chậm nhất 1 tháng kể từ ngày kết thúc chương
trình.
- Mỗi khách hàng có thể được nhận ưu đãi cả 02 giải (giải thanh toán và doanh số) trong
suốt thời gian khuyến mãi.
- Các giao dịch được tham gia chương trình là những giao dịch thành công trong thời
gian từ 00:00:00 ngày 01/06/2019 đến 23:59:59 ngày 30/06/2019.
5. Đầu mối giải đáp thắc mắc liên quan chương trình khuyến mại:
Khách hàng liên hệ các chi nhánh, phòng giao dịch OCB gần nhất hoặc dịch vụ chăm
sóc khách hàng OCB 24/7: 1800 6678 hoặc (84) 28 7305 6678 để được hỗ trợ tư vấn.
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DANH SÁCH CÁC DỊCH VỤ THANH TOÁN HÓA ĐƠN VÀ NHÀ CUNG CẤP
QUA CỔNG VNPAY ĐƯỢC THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI
STT Tên dịch vụ
1

ADSL – Internet ADSL bill

2

ADSL – Internet ADSL bill

3

ADSL – Internet ADSL bill

4
5
6

ADSL – Internet ADSL bill
ADSL – Internet ADSL bill
Di động trả sau – Postpaid mobile bill

7

Di động trả sau – Postpaid mobile bill

8
9
10
11
12
13

Di động trả sau – Postpaid mobile bill
Di động trả sau – Postpaid mobile bill
Hóa đơn PSTN – PSTN bill
Học phí Đại học, Cao đẳng
Học phí Đại học, Cao đẳng
Leased Line – Leased Line bill

14

Nước – Water bill

15

Nước – Water bill

16

Nước – Water bill

17

Nước – Water bill

18
19

Truyền hình cáp - Television bill
Vé máy bay – tàu bay

20

Ðiện thoại cố định – Home phone bill

21

Ðiện thoại cố định – Home phone bill

22
23

Ðiện thoại cố định – Home phone bill
Ðiện thoại cố định – Home phone bill

24

Ðiện – Power bill

Tên nhà cung cấp
FPT-FPT
SPT Bưu chính Viễn thông Sài Gòn – Sai
Gon Postel
VNPT Hải Phòng – VNPT Hai Phong
province
VNPT TP. HCM - VNPT TP. HCM
Viettel-Viettel
Mobifone-Mobifone
SPT Bưu chính Viễn thông Sài Gòn – Sai
Gon Postel
Viettel-Viettel
Vinaphone - Vinaphone
Viettel-Viettel
Dai hoc Mo TP HCM - Cao Hoc
Dai hoc Mo TP HCM - Tu Xa
Viettel-Viettel
Cấp nước Gia Định – Gia Dinh water
supply company
Cấp nước Nhà Bè – Nha Be water supply
company
Cấp nước Tân Hòa – Tan Hoa water
supply company
Cấp nước Đồng Nai – Dong Nai water
supply company
VTVcab – VTVcab
Vé máy bay – Airline ticket
SPT Bưu chính Viễn thông Sài Gòn – Sai
Gon Postel
VNPT Hải Phòng – VNPT Hai Phong
province
VNPT TP. HCM - VNPT TP. HCM
Viettel-Viettel
Điện lực các tỉnh khác – EVN other
provinces
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