
THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH 

“QUẸT THẺ NGAY – TIỀN HOÀN TAY” 

1. Tên chương trình khuyến mại: “Quẹt thẻ ngay – tiền hoàn tay” 

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

3. Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền 

4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 15/07/2020 đến hết ngày 14/09/2020 (02 tháng), được chia 

thành 02 Đợt như sau: 

Đợt triển khai 
Thời gian 

Đợt 1 Từ ngày 15/07/2020 đến hết ngày 14/08/2020 

Đợt 2 Từ ngày 15/08/2020 đến hết ngày 14/09/2020 

5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Thẻ tín dụng quốc tế (TDQT) OCB 

6. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Tiền hoàn vào tài khoản thẻ TDQT OCB 

7. Đối tượng được khuyến mại: Chủ thẻ TDQT OCB phát hành từ ngày 01/01/2019 đến ngày 

30/06/2020 đã kích hoạt thẻ nhưng chưa phát sinh giao dịch tính đến 30/6/2020 (không áp 

dụng cho thẻ doanh nghiệp) 

8. Cơ cấu giải thưởng: Hoàn 10% giá trị giao dịch thanh toán hàng hóa/dịch vụ (tối đa 100.000 

đồng) cho chủ thẻ TDQT OCB có phát sinh tổng giao dịch thanh toán hàng hóa/dịch vụ từ 

500.000 đồng trở lên trong mỗi Đợt triển khai 

9. Nội dung chi tiết của Chương trình khuyến mại:  

Hoàn 10% giá trị giao dịch thanh toán hàng hóa/ dịch vụ (tối đa 100.000 đồng) cho chủ thẻ 

TDQT OCB có phát sinh tổng giao dịch thanh toán hàng hóa/dịch vụ từ 500.000 đồng trở lên 

trong mỗi đợt triển khai 

 Ghi chú:  

- Mỗi KH được nhận ưu đãi 01 lần duy nhất, KH đã nhận ưu đãi trong Đợt 1 không được 

nhận ưu đãi trong Đợt 2 dù thỏa điều kiện 

- Trường hợp KH có từ 02 thẻ TDQT OCB trở lên thì tổng giao dịch sẽ được tính bằng 

cách cộng gộp giá trị giao dịch trên tất cả thẻ OCB còn hoạt động 

- Chương trình có thể kết thúc sớm khi hết ngân sách 

 Quy định chung: 

Thẻ hợp lệ 

- Là thẻ TDQT do OCB phát hành và các thẻ phụ của thẻ này 

- Là thẻ đang còn trong thời hạn sử dụng, bao gồm các trường hợp thẻ thay thế/gia hạn 

- Là thẻ không bị khóa (do KH yêu cầu khóa hoặc thẻ bị mất cắp/thất lạc) và còn hiệu lực 

trong thời điểm OCB xét hoàn tiền 



- Thẻ có giao dịch chi tiêu hợp lệ và không bị hủy trong thời gian OCB trao thưởng 

 Giao dịch thanh toán hợp lệ 

- Chương trình áp dụng cho chủ thẻ chính. Giao dịch của thẻ phụ tính cho thẻ chính  

- Các giao dịch phải được hạch toán vào hệ thống OCB trong vòng 30 ngày kể từ ngày 

kết thúc mỗi Đợt triển khai 

- Giao dịch hợp lệ là giao dịch thanh toán hàng hóa/dịch vụ phát sinh và báo nợ thành 

công vào hệ thống OCB, không bao gồm 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 

- OCB có quyền từ chối trao thưởng hoặc yêu cầu chủ thẻ hoàn trả giải thưởng mà OCB 

đã trao tặng cho KH trong trường hợp OCB có đủ căn cứ chứng minh giải thưởng KH 

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 

 Các quy định khác: 

- OCB sẽ chi thưởng cho KH vào tài khoản thẻ TDQT theo hình thức ghi có vào tài khoản 

thẻ chậm nhất 45 ngày kể từ ngày kết thúc mỗi Đợt triển khai của chương trình. 

- OCB sẽ thông báo đầy đủ chi tiết nội dung của thể lệ chương trình tại website: 

https://www.ocb.com.vn 

- OCB không chịu trách nhiệm trong trường hợp KH không nhận được quà tặng do thông 

tin Số điện thoại/ địa chỉ/ Email KH cung cấp cho OCB bị sai lệch hoặc thay đổi mà 

không thông báo cho OCB 

- Bằng việc tham gia chương trình này, KH chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện 

của chương trình được liệt kê trong thể lệ này 

- 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 

- Mọi thắc mắc của KH liên quan đến chương trình khuyến mãi, KH vui lòng liên hệ các 

điểm giao dịch của OCB trên toàn quốc hoặc Trung tâm dịch vụ KH 1800 6678 

 

https://www.ocb.com.vn/

