THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
“THỨ 5 ONLINE, DEAL NÓNG HƠN HÈ”
1. Tên chương trình khuyến mại: “THỨ 5 ONLINE, DEAL NÓNG HƠN HÈ”
2. Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại: Sản phẩm thẻ tín dụng quốc tế OCB Mastercard.
3. Loại thẻ áp dụng


Khách hàng sử dụng các sản phẩm Thẻ tín dụng do OCB Mastercard phát hành gồm:
-

Thẻ tín dụng quốc tế OCB Mastercard hạng Chuẩn, Vàng và Platinum;

-

Thẻ tín dụng quốc tế OCB Mastercard Selfie 4U;

-

Thẻ tín dụng quốc tế OCB Mastercard Passport Platinum;

-

Thẻ tín dụng quốc tế OCB Mastercard Jetstar;

-

Thẻ tín dụng quốc tế OCB Mastercard EVN;

4. Thời gian khuyến mại: Mỗi thứ 5 (Năm) hằng tuần từ 11/07/2019 đến 26/09/2019 (tổng
cộng 12 ngày thứ 5).
5. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại):


Chủ Thẻ tín dụng quốc tế OCB Mastercard được quy định tại mục 3 nêu trên (bao gồm cả
Thẻ chính và Thẻ phụ).

6. Chi tiết đầu BIN thẻ áp dụng
Tên thẻ (đầy đủ)
Thẻ tín dụng OCB
Mastercard hạng Chuẩn
Thẻ tín dụng OCB
Mastercard hạng Vàng
Thẻ tín dụng OCB
Mastercard hạng Platinum
Thẻ tín dụng OCB
Mastercard Selfie4U
Thẻ tín dụng OCB
Mastercard Passport
Platinum
Thẻ tín dụng OCB
Mastercard Jetstar Platinum
Thẻ tín dụng liên kết OCB
Mastercard EVN

Đầu thẻ
(bao gồm 6 số)

Loại thẻ
(Debit/Credit)

5305 72

Credit

5421 72

Credit

5209 80

Credit

5305 72
5421 72
5209 80

Credit

5209 80

Credit

5209 80

Credit

5421 72

Credit

Bảng 1: Danh sách đầu BIN thẻ tham gia chương trình ưu đãi.
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7. Nội dung chi tiết của Chương trình khuyến mại


Giảm 200.000VND hoặc 150.000VND (Bảng 2: Danh sách chi tiết ưu đãi áp dụng tại từng
đối tác) khi khách hàng thanh toán bằng thẻ tín dụng OCB Mastercard có đầu BIN đã nêu
tại bảng 1 vào mỗi thứ 5 hằng tuần trong thời gian diễn ra chương trình.



Chương trình được áp dụng tại website và ứng dụng của các đối tác Shopee, Tiki,
Traveloka, Adayroi, chi tiết như sau:
Đối tác

Ưu đãi

Lượt ưu đãi
tối đa mỗi
ngày

Traveloka

Giảm 200.000VNĐ khi thanh
toán vé máy bay có giá trị tối
thiểu 2.000.000 VND.

30

12

Shopee

Giảm 150.000VNĐ cho hóa
đơn có giá trị tối thiểu
1.000.000 VND.

30

12

Adayroi

Giảm 150.000 VND cho hóa
đơn có giá trị tối thiểu
1.000.000 VND.

30

12

Tiki

Giảm 150.000VNĐ cho hóa
đơn có giá trị tối thiểu
1.000.000 VND.

30

12

Số ngày ưu đãi

Bảng 2: Danh sách chi tiết ưu đãi áp dụng tại từng đối tác.
8. Điều khoản và điều kiện của Chương trình


Ưu đãi 200.000VND cho khách hàng có tổng hóa đơn từ 2.000.000VND trở lên tại đối tác
Traveloka và ưu đãi 150.000VND cho khách hàng có tổng hóa đơn từ 1.000.000VND trở
lên tại đối tác Shopee, Adayroi và Tiki.



Áp dụng tối đa cho 360 giao dịch đủ điều kiện nhận ưu đãi tại mỗi đối tác, tổng cộng 1,440
giao dịch tại 4 đối tác trong suốt thời gian diễn ra chương trình.



Khách hàng đăng nhập tài khoản trên website traveloka.com, shopee.vn, tiki.vn,
adayroi.com hoặc ứng dụng Traveloka, Shopee, Tiki, Adayroi và chọn hình thức thanh toán
bằng thẻ tín dụng OCB để được giảm giá.



Mỗi thẻ OCB hoặc mỗi tài khoản Traveloka, Shopee, Tiki và Adayroi chỉ được sử dụng ưu
đãi 1 duy nhất lần trong suốt thời gian diễn ra chương trình (quy định rõ tại thể lệ chi tiết
website và ứng dụng của từng đối tác).



Mỗi ngày có tối đa 30 giao dịch được hưởng ưu đãi tại mỗi đối tác trong suốt thời gian diễn
ra chương trình.



Ưu đãi không áp dụng đối với một số mặt hàng theo danh mục sản phẩm hạn chế quy định
rõ tại thể lệ chi tiết tại website và ứng dụng của từng đối tác.



Không áp dụng cho đơn do người bán tự vận chuyển.



Không áp dụng cho đơn hàng đăng ký mua trả góp lãi suất 0%.
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Số lượng ưu đãi mỗi ngày có hạn. Khách hàng có thể không nhận được ưu đãi nếu ngân
sách phân bổ mỗi ngày đã được sử dụng hết.



Ưu đãi sẽ không được cấp lại nếu đơn hàng bị hủy hoặc đổi trả vì bất cứ lý do gì.



Ưu đãi không được quy đổi ra tiền mặt hoặc tiền tặng vào tài khoản thẻ tín dụng hoặc tài
khoản thanh toán của chủ thẻ cũng như chuyển nhượng dưới bất kỳ hình thức nào.



Chương trình chỉ dành cho khách hàng mua lẻ. Chương trình không áp dụng cho các đơn
hàng có dấu hiệu lạm dụng khuyến mại hoặc vi phạm vào các Tiêu chuẩn cộng đồng hoặc
Chính sách của Shopee, Traveloka, Adayroi, Tiki hoặc không thỏa mãn đủ các điều kiện
yêu cầu.



Chủ thẻ có trách nhiệm lưu giữ lại hóa đơn mua hàng điện tử để phục vụ cho việc tra soát
các giao dịch nghi ngờ gian lận.

 Các quy định khác


OCB có quyền sử dụng tên, hình ảnh và thông tin khác liên quan của khách hàng nhằm
mục đích quảng cáo và thông báo rộng rãi với công chúng mà không phải trả bất kỳ chi phí
nào khi khách hàng tham gia chương trình này.



Các thủ tục phát hành thẻ, biểu phí, điều khoản và điều kiện tiêu chuẩn của Thẻ vẫn được
áp dụng đối với các khách hàng tham gia Chương trình khuyến mại này theo quy định hiện
hành của OCB.



Mọi quyết định của OCB liên quan đến các Chương trình khuyến mại phù hợp với các quy
định tại Chương trình này là cuối cùng, chính thức và không phải thông báo.



Thể lệ này được thông báo công khai trên website của Ngân hàng www.ocb.com.vn và
khách hàng có trách nhiệm cập nhật các quy định, điều kiện của Thể lệ khi tham gia chương
trình khuyến mại này.



Trong phạm vi pháp luật cho phép, OCB có toàn quyền chấm dứt, sửa đổi Chương trình
khuyến mại sau khi thông báo trước 03 (ba) ngày tại các Đơn vị kinh doanh của OCB
và/hoặc trên trang web chính thức của OCB. OCB sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm cho
bất kỳ khiếu nại, tổn thất, thiệt hại, chi phí mà bất kỳ cá nhân nào gây ra dưới bất kỳ hình
thức nào liên quan đến các Chương trình khuyến mại này.

9. Trách nhiệm thông báo
a. Thông báo Chương trình:
Nội dung thể lệ chương trình này được OCB thông báo đến khách hàng qua các kênh sau:


Trang web chính thức của OCB www.ocb.com.vn.



Các phương tiện truyền thông đại chúng như:
-

Kênh facebook chính thức của Ngân hàng TMCP Phương Đông.

-

Email khách hàng.



Tin nhắn SMS.



Và các kênh khác theo kế hoạch truyền thông chương trình của OCB.

b. Thắc mắc liên hệ:
Để được giải đáp các thắc mắc liên quan đến Chương trình, xin vui lòng liên hệ:
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Thông tin liên hệ OCB
-

Các địa điểm giao dịch của OCB trên toàn quốc.

-

Call Center OCB theo số hotline 1800 6678.
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