THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI
“MUA SẮM ONLINE – BÙNG NỔ ƯU ĐÃI CÙNG THẺ OCB”
1.

Tên chương trình khuyến mại: “Mua Sắm Online – Bùng Nổ Ưu Đãi Cùng Thẻ OCB”

2.

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Thẻ tín dụng & ghi nợ quốc tế OCB MasterCard/ OCB
JCB (không bao gồm thẻ doanh nghiệp, COMB)

3.

Thời gian triển khai: Từ ngày 10/02/2021 đến hết ngày 31/07/2021

4.

Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc

5.

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

6.

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Tặng mã ưu đãi áp dụng trên đơn hàng khi
thanh toán bằng thẻ tín dụng & ghi nợ quốc tế OCB hợp lệ

7.

Đối tượng được khuyến mại: Khách hàng cá nhân là chủ thẻ tín dụng & chủ thẻ ghi nợ
quốc tế OCB MasterCard/ OCB JCB (không bao gồm thẻ doanh nghiệp, COMB)

8.

Cơ cấu giải thưởng: Trong thời gian triển khai chương trình khuyến mại, khách hàng sẽ
được tặng mã ưu đãi khi thanh toán bằng thẻ tín dụng/ thẻ ghi nợ quốc tế OCB
MasterCard/ OCB JCB hợp lệ, chi tiết ưu đãi như sau:

a. Ưu đãi khi mua sắm tại Shopee, Tiki, Lazada:
₋

Tặng mã ưu đãi 100.000 đồng cho đơn hàng từ 500.000 đồng vào các ngày Thứ 04
hàng tuần.

₋

Tặng mã ưu đãi 25%, tối đa 300.000 đồng cho đơn hàng từ 1.000.000 đồng vào các ngày
đặc biệt trong tháng: 3/3, 4/4, 5/5, 6/6, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, 7/7
(Dự kiến 6.050 lượt ưu đãi sớm nhất hợp lệ, tổng ngân sách 1.185.000.000 đồng)

b. Ưu đãi khi đặt phòng khách sạn tại Agoda, Luxstay, iVivu:
₋

Agoda: Tặng mã ưu đãi 25% vào Thứ 04 hàng tuần khi đặt phòng khách sạn tại website
www.agoda.com/ocb. Tặng mã ưu đãi 15% các ngày còn lại.
(Dự kiến 696 lượt ưu đãi sớm nhất hợp lệ, tổng ngân sách 239.100.000 đồng)

₋

Luxstay: Tặng mã ưu đãi 15%, tối đa 200.000 đồng vào Thứ 4 hàng tuần và Tuần lễ sinh
nhật OCB, các ngày: 6/6, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6.
(Dự kiến 405 lượt ưu đãi sớm nhất hợp lệ, tổng ngân sách 81.000.000 đồng)

₋

iVivu: Tặng mã ưu đãi 25%, tối đa 500.000 đồng vào Thứ 4 hàng tuần và Tuần lễ sinh
nhật OCB, các ngày: 6/6, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6.
(Dự kiến 450 lượt ưu đãi sớm nhất hợp lệ, tổng ngân sách 225.000.000 đồng)

c. Ưu đãi khi mua sắm tại Now (Foody):
Tặng mã ưu đãi 25%, tối đa 50.000 đồng cho đơn hàng từ 60.000 đồng
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+ Áp dụng cho thẻ ghi nợ và tín dụng quốc tế OCB Mastercard/ OCB JCB: Thứ 4, thứ 6
hàng tuần và Tuần lễ sinh nhật OCB, các ngày: 6/6, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6
+ Áp dụng cho thẻ ghi nợ và tín dụng quốc tế OCB JCB: Thứ 2, thứ 3, thứ 5 hàng tuần
(Dự kiến 8.900 lượt ưu đãi sớm nhất hợp lệ, tổng ngân sách 311.500.000 đồng)
9.

Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: 2.041.600.000 đồng (Hai tỷ, không
trăm bốn mươi mốt triệu, sáu trăm nghìn đồng).

10.

Nội dung Chương trình:

a. Ưu đãi khi mua sắm tại Shopee, Tiki, Lazada:
₋

Tặng mã ưu đãi 100.000đ cho đơn hàng từ 500.000đ vào Thứ 04 hàng tuần.

₋

Tặng mã ưu đãi 25%, tối đa 300.000đ cho đơn hàng từ 1.000.000đ vào các Ngày đặc biệt
trong tháng: 3/3, 4/4, 5/5, 6/6, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, 7/7



Điều kiện, điều khoản:

₋

Mỗi thẻ được tham gia ưu đãi 1 lần/ ngày (01 thẻ có thể được áp dụng ưu đãi tại 03
thương hiệu trên vào ngày ưu đãi, mỗi thương hiệu 01 lần).

₋

Nếu Ngày đặc biệt trùng với Thứ 4: áp dụng mức ưu đãi của Ngày đặc biệt.

₋

Số lượng Mã ưu đãi có hạn mỗi ngày (dự kiến 50 mã đầu tiên/thương hiệu/ngày vào Thứ 4
hàng tuần, 70 mã đầu tiên/thương hiệu/ngày vào các ngày đặc biệt, riêng Shopee áp dụng
150 mã đầu tiên/ngày vào các ngày đặc biệt).

₋

Khung giờ áp dụng: 09:00 sáng đến 23:59 tối

₋

Shopee: Không áp dụng khi khách hàng mua các sản phẩm sim, ngành hàng Voucher –
Dịch vụ, sữa cho trẻ từ 0-24 tháng tuổi, đơn do người bán tự vận chuyển và/hoặc gói sản
phẩm (ví dụ mua 1 tặng 1, mua 2 giảm 5%...)

₋

Tiki: Không áp dụng với một số mặt hàng theo danh mục hạn chế quy định rõ như sau:
sản phẩm rượu từ 15%, sữa cho trẻ dưới 24 tháng tuổi, sản phẩm dịch vụ số.

₋

Lazada: Áp dụng cho tất cả sản phẩm được cung cấp tại Hệ thống Lazada (ngoại trừ Sim,
dụng cụ Sim, thẻ cào điện thoại, dịch vụ nạp tiền trực truyến, sản phẩm sữa cho bé từ 0
đến dưới 3 tuổi, bình sữa, phụ kiện cho trẻ sơ sinh, sản phẩm từ Vinamilk và một số sản
phẩm khác được bán và giao bởi các nhà cung cấp được ghi rõ không áp dụng hình thức
thu thập Phiếu khuyến mại, sản phẩm không được ưu đãi theo quy định của pháp luật.

b. Ưu đãi khi đặt phòng khách sạn tại Agoda, Luxstay, iVivu:
Agoda: Tặng mã ưu đãi 25% vào Thứ 04 hàng tuần khi đặt phòng khách sạn tại website
www.agoda.com/ocb. Tặng mã ưu đãi 15% các ngày còn lại.


Điều kiện, điều khoản:


Thời gian lưu trú: 10/02/2021 – 31/08/2021
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Áp dụng với khách sạn chấp nhận thanh toán trả trước và có thể hiện dòng chữ
“Khuyến mại hợp lệ". Không áp dụng cho các giao dịch thanh toán trực tiếp tại
khách sạn.



Khuyến mãi chỉ được áp dụng trên giá trị tiền phòng (không bao gồm thuế địa phương,
phí dịch vụ và những chi phí phụ thu khác).

Luxstay: Tặng mã ưu đãi 15%, tối đa 200.000đ vào Thứ 4 hàng tuần và Tuần lễ sinh nhật
OCB (các ngày: 6/6, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6)


Điều kiện, điều khoản:


Thời gian áp dụng: Từ 03/03/2021 đến 31/07/2021



Số lượng Mã ưu đãi có hạn mỗi ngày (dự kiến 15 mã đầu tiên/ngày)



Chương trình áp dụng đồng thời với các mã giảm giá khác của Luxstay.

iVivu: Tặng mã ưu đãi 25%, tối đa 500.000đ vào Thứ 4 hàng tuần và Tuần lễ sinh nhật
OCB (các ngày: 6/6, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6)


Điều kiện, điều khoản: Số lượng Mã ưu đãi có hạn mỗi ngày (dự kiến 15 mã đầu tiên/ngày)

c. Ưu đãi khi mua sắm tại Now (Foody):
Tặng mã ưu đãi 25%, tối đa 50.000đ cho đơn hàng từ 60.000đ


Áp dụng cho thẻ ghi nợ & tín dụng quốc tế OCB Mastercard, OCB JCB: Thứ 4, thứ 6
hàng tuần và Tuần lễ sinh nhật OCB (các ngày: 6/6, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6)




Áp dụng cho thẻ ghi nợ & tín dụng quốc tế OCB JCB: Thứ 2, thứ 3, thứ 5 hàng tuần

Điều kiện, điều khoản:


Số lượng Mã ưu đãi có hạn mỗi ngày (Thứ 4,6 hàng tuần và Tuần lễ sinh nhật OCB:
dự kiến 100 mã đầu tiên/ngày. Thứ 2,3,5 hàng tuần: dự kiến 50 mã đầu tiên/ngày).



Áp dụng đồng thời với các mã ưu đãi khác của Now.

d. Quy định chung:
₋

Khách hàng chỉ tiến hành thanh toán khi hệ thống đã hiển thị số tiền ưu đãi sau khi nhập
mã ưu đãi hoặc nhập thẻ OCB hợp lệ. OCB và các thương hiệu không chịu trách nhiệm về
việc hệ thống không hiển thị số tiền ưu đãi mà chủ thẻ vẫn tiến hành thanh toán.

₋

Không áp dụng với một số mặt hàng theo danh mục hạn chế quy định rõ như sau: sản
phẩm rượu từ 15%, sản phẩm không được ưu đãi theo quy định pháp luật.

₋

Chương trình chỉ áp dụng cho tiêu dùng cá nhân, mọi trường hợp mua đi bán lại, cố tình
gian lận, trục lợi từ chương trình đều sẽ bị từ chối ưu đãi.

₋

Không áp dụng chung với các hình thức thanh toán khác. Không được phép chuyển đổi
thành tiền mặt/ hàng hóa/ dịch vụ cũng như không được chuyển nhượng cho người khác.

₋

Mã ưu đãi không được cấp lại trong trường hợp đơn hàng bị hoàn/ trả hoặc bị hủy
do người mua.
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