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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

Lướt thẻ OCB JCB, săn deal, rước “TÁO”, trọn hứng vi vu 

1. Tên Chương trình khuyến mại: Lướt thẻ OCB JCB, săn deal, rước “TÁO”, trọn hứng vi vu 

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Thẻ tín dụng quốc tế OCB JCB 

3. Thời gian khuyến mại: từ ngày 25/06/2020 đến hết ngày 15/09/2020  

4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc  

5. Hình thức khuyến mại: Quay số trúng thưởng 

6. Khách hàng của Chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại): Chủ thẻ tín 

dụng quốc tế cá nhân OCB JCB mở mới, hiện hữu 

7. Cơ cấu giải thưởng: 

Cơ cấu giải thưởng 
Nội dung giải 

thưởng 

Trị giá giải 

thưởng (VNĐ) 
Số giải 

Thành tiền 

(VNĐ) 

Giải đặc biệt 
Macbook Air 13 

256GB 2019 
32,990,000 1 32.990.000 

Giải nhất Iphone 11 128GB 23,990,000 1 23.990.000 

Giải nhì 
Apple Watch 5 40mm 

(GPS) 
12,900,000 1 12.900.000 

Giải khuyến khích Airpod2 4,390,000 1 4.390.000 

Tổng cộng 4 74.270.000 

Tổng giá trị giải thưởng dùng để khuyến mại: 74.270.000 VNĐ (Bằng chữ: Bảy mươi bốn triệu 

hai trăm bảy mươi nghìn đồng) 

Thông số chi tiết giải thưởng: 

 Giải đặc biệt: Macbook Air 13 256GB 2019 

Kích thước: Cao 0.41–1.56 cm x Rộng 30.41 cm x Sâu 21.24 cm 
Loại màn hình: LED-backlit Retina display with IPS and True Tone 
Kích thước màn hình: 13.3 inches 
CPU: Intel Core i5 1.6GHz - 3.6GHz 

 Giải nhất: Iphone 11 128GB 

Kích thước: 150.9mm - 75.7mm - 8.3mm 
Trọng lượng: 194g 
Bộ nhớ đệm/RAM: 4G 
Bộ nhớ trong: 128G 
Loại SIM: Nano-SIM + eSIM 
Kích thước màn hình: 6.1 inches 

 Giải nhì: Apple Watch 5 (GPS) 

Chất liệu: viền nhôm - dây cao su 
Kích thước: 40mm - 34mm - 10.74mm 
Trọng lượng: 30.1g 
Chipset: Apple W3 
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CPU: Bộ xử lý lõi kép 64 bit 

 Giải khuyến khích: Airpod2 sạc có dây 

Kích thước: 16.5 x 18.0 x 40.5 mm,  Hộp đựng: 44.3 x 21.3 x 53.5 mm 
Trọng lượng: 4g, Hộp đựng: 40g 

- Các giải thưởng không được phép quy đổi thành tiền mặt. 

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

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

Chương trình khuyến mại:     

- Khách hàng là chủ thẻ tín dụng OCB JCB có tổng chi tiêu giao dịch bằng thẻ trong thời gian 

diễn ra chương trình từ 500.000VND trở lên sẽ được cấp 01 Mã số dự thưởng (MSDT) tham 

gia quay số để nhận các giải thưởng của chương trình. 

- Một Khách hàng (tính theo CIF/Khách hàng) được tham gia quay số với nhiều MSDT tương 

ứng với doanh số chi tiêu hợp lệ của Khách hàng. 

a. Thẻ hợp lệ: 

- Là thẻ tín dụng quốc tế JCB cho OCB phát hành và các thẻ phụ của thẻ này; 

- Là thẻ đang còn hoạt động trong thời gian OCB xét và quay thưởng; 

- Là thẻ không bị khóa/hủy (do Khách hàng yêu cầu khóa/hủy hoặc thẻ bị mất cắp/thất lạc) và 

còn thời hạn sử dụng thẻ (trong vòng 3 năm) trong thời điểm OCB xét và quay thưởng. 

b. Giao dịch chi tiêu, thanh toán hợp lệ 

- Doanh số giao dịch chi tiêu bao gồm tổng các giao dịch chi tiêu của thẻ chính và thẻ phụ; quà 

tặng được gửi đến cho chủ thẻ chính; 

- Giao dịch hợp lệ là giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ phát sinh (bao gồm các giao dịch 

thanh toán trực tiếp tại máy POS và/hoặc các giao dịch trực tuyến) và báo nợ thành công vào 

hệ thống OCB; 

- Không áp dụng cho giao dịch rút tiền mặt, giao dịch phát sinh do sự cố hệ thống, giao dịch 

hoàn trả, giao dịch hủy, giao dịch giả mạo, giao dịch gian lận, giao dịch khiếu nại, lợi dụng 

chương trình, giao dịch đang tra soát với OCB là chủ thẻ không thực hiện giao dịch; 

- Trong trường hợp nghi ngờ giao dịch không hợp lệ, OCB có quyền yêu cầu Khách hàng cung 

cấp chứng từ liên quan đến giao dịch (hóa đơn mua hàng và hóa đơn thanh toán thẻ và các 

chứng từ khác) muộn nhất 03 ngày làm việc OCB có quyền không trả thưởng cho Khách hàng 

trong trường hợp Khách hàng không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ các chứng từ 

theo thời gian quy định hoặc hóa đơn giao dịch của Khách hàng không thỏa mãn các quy định 

của thể lệ chương trình; 

- OCB có quyền từ chối trao thưởng mà không cần báo trước hoặc yêu cầu chủ thẻ hoàn trả 

giải thưởng tương đương mà OCB đã trả thưởng cho Khách hàng trong trường hợp OCB có 

đủ căn cứ chứng minh giải thưởng Khách hàng được nhận căn cứ trên giao dịch không hợp 

lệ, giao dịch nghi ngờ trục lợi, giao dịch bị pháp luật cấm hoặc hạn chế, hoặc không phục vụ 

cho mục đích cá nhân. 

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

a. Quy định về cấp MSDT: 

- Số lượng MSDT của Khách hàng được nhận tính theo công thức sau (chỉ lấy số nguyên, 

không lấy phần thập phân) 
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Ví dụ: Từ 25/6/2019 đến 15/9/2019, tổng doanh số chi tiêu hợp lệ trong thời gian diễn ra 

chương trình của KH Nguyễn Văn A là 12.700.000 VND thì số lượng MSDT của Khách hàng 

được tính như sau: 12.700.000/500.000 = 25,6  Số lượng MSDT của KH Nguyễn Văn A là 

25. 

b. Thời gian cấp MSDT 

- MSDT của Khách hàng đủ điều kiện sẽ được OCB gửi qua email đăng ký nhận thông báo của 

Khách hàng được ghi nhận trên hệ thống OCB và thông báo trên website OCB trong vòng 45 

ngày làm việc sau ngày kết thúc chương trình và trước thời gian diễn ra lễ quay số. 

8.3 Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng 

- MSDT gồm 08 ký tự là chữ số. Bắt đầu từ mã số 00.000.000, theo nguyên tắc ngẫu nhiên từ 

mã số 00.000.000 đến mã số 01.000.000, đồng thời được lưu giữ trên hệ thống OCB để làm 

căn cứ đối chiếu khi quay thưởng. 

- Tổng số bằng chứng xác định trúng thưởng phát hành: phụ thuộc vào số lượng Khách hàng 

đủ điều kiện. 

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

- Thời gian xác định trúng thưởng: Việc quay số sẽ được thực hiện trong vòng 45 ngày sau 

ngày kết thúc chương trình. 

- Địa Điểm: Hội sở chính OCB 41- 45 Lê Duẩn, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM hoặc đơn vị OCB 

có quy mô phù hợp.  

- Cách thức: Quay số ngẫu nhiên bằng phần mềm điện tử tự động của OCB. 

- Số lần quay số tương ứng với số giải thưởng trong chương trình. Quay lần lượt theo thứ tự 

từ giải Khuyến khích, giải nhì, giải nhất, giải Đặc biệt. 

- Mỗi MSDT chỉ trúng thưởng một lần. 

- Một Khách hàng với nhiều MSDT cùng trúng thưởng thì sẽ nhận được tất cả các giải thưởng 

đã trúng. 

8.5 Thông báo trúng thưởng: 

- Kết quả trúng thưởng sẽ được công bố ngay trong buổi lễ quay số, được lập thành biên bản 

và xác nhận của các bên chứng kiến. Sau khi xác định được Khách hàng trúng thưởng, OCB 

sẽ thông báo danh sách Khách hàng trúng thưởng trên website của ngân hàng 

(https://www.ocb.com.vn) và gửi thông báo trúng thưởng qua email Khách hàng đã đăng ký 

với ngân hàng. 

- Thời gian thông báo cho Khách hàng không quá 45 ngày sau ngày kết thúc chương trình. 

8.6 Thời gian địa Điểm, cách thức và thủ tục trao thưởng 

- Địa Điểm trao thưởng:  Hội sở, địa điểm giao dịch của OCB 

- Cách thức trao thưởng: Khách hàng đến nhận thưởng trực tiếp tại Chi nhánh/Phòng giao dịch 

OCB nơi Khách hàng mở thẻ.  

SỐ LƯỢNG MSDT = 
Tổng doanh số chi tiêu hợp lệ trong thời gian diễn ra chương trình (VND)

500.000 (𝑉𝑁𝐷)
 

 

https://www.ocb.com.vn/
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- Thủ tục trao thưởng:  Khách hàng đến nhận thưởng cần xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn 

cước công dân (CMND/CCCD) hoặc hộ chiếu còn hiệu lực phù hợp với các giấy tờ/hồ sơ định 

danh lưu tại Khách hàng. 

- 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 CMND (hoặc hộ chiếu). 

- Thời hạn kết thúc trao thưởng: 45 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình. 

- Khách hàng trúng thưởng thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập theo 

quy định nếu có phát sinh, chi phí liên quan đến đăng ký quyền sở hữu tài sản (nếu có). Mọi 

chi phí liên quan đến nhận thưởng sẽ do Khách hàng trúng thưởng tự chi trả. 

9. Đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến Chương trình 

khuyến mại  

- Mọi thắc mắc của Khách hàng liên quan đến chương trình khuyến mãi, Khách hàng vui lòng 

liên hệ các điểm giao dịch của OCB trên toàn quốc hoặc Trung tâm dịch vụ Khách hàng 24/7: 

1800 6678. 

10. Trách nhiệm công bố thông tin: 

- OCB có trách nhiệm thông báo đầy đủ chi tiết nội dung của thể lệ CTKM trên ít nhất 01 phương 

tiện thông tin đại chúng, website OCB www.ocb.com.vn  hoặc tại các chi nhánh, phòng giao 

dịch.  

- OCB có trách nhiệm thông báo đầy đủ chi tiết danh sách Khách hàng trúng thưởng của 

chương trình trên ít nhất 01 phương tiện thông tin đại chúng, website OCB www.ocb.com.vn 

hoặc tại các chi nhánh, phòng giao dịch. 

11. Các quy định khác:  

- Khách hàng trúng thưởng chịu mọi chi phí liên quan đến việc nhận thưởng như chi phí ăn ở, 

đi lại, các loại thuế khác theo quy định của pháp luật (nếu có). 

- OCB được quyền sử dụng tên, địa chỉ và hình ảnh của Khách hàng trúng thưởng cho mục 

đích quảng cáo, khuyến mại, đưa tin,…  trên cái phương tiện đại chúng mà không phải trả bất 

kỳ khoản phí nào khi có sự đồng ý của Khách hàng trúng thưởng. 

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

trách nhiệm trực tiếp giải quyết, nếu không thỏa thuận được tranh chấp sẽ được xử lý theo 

quy định của pháp luật. 

- Sau khi kết thúc CTKM, OCB có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện CTKM trên theo đúng 

quy định của Mẫu 07 – Nghị định 81/2018/NĐ-CP (Biên bản tổ chức xác định kết quả trúng 

thưởng). 

- Đối với những giải thưởng không có người trúng thưởng OCB có trách nhiệm trích nộp 50% 

giá trị giải thưởng đã công bố vào ngân sách Nhà nước theo quy định. 

- Các vấn đề không được quy định trong Thể lệ này sẽ tuân theo Quy chế, Quy định của OCB 

và quy định của Pháp luật. 
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