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THỂ LỆ 

ƯU ĐÃI ẨM THỰC GIẢM GIÁ TẠI ĐỐI TÁC LIÊN KẾT 

1. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Thành Phố Hồ Chí Minh 

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

3. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Thẻ tín dụng quốc tế OCB (không bao gồm thẻ doanh nghiệp, 

thẻ COM-B) 

4. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Tặng ưu đãi giảm giá áp dụng trên đơn hàng khi 

thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc tế OCB MasterCard/ OCB JCB. 

5. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại): Khách 

hàng (chủ thẻ chính và chủ thẻ phụ) sử dụng thẻ tín dụng Quốc tế cá nhân OCB (không bao 

gồm thẻ Doanh nghiệp, thẻ Com-B)  

6. Cơ cấu giải thưởng (nội dung giải thưởng, giá trị giải thưởng, số lượng giải thưởng): 

Trong thời gian triển khai chương trình khuyến mại, khách hàng sẽ được tặng ưu đãi giảm giá 

khi thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc tế OCB MasterCard/ OCB JCB hợp lệ, chi tiết ưu đãi 

như sau: 

STT 
Thời gian 

khuyến mại 

Tên đối 

tác  
Ưu đãi Địa điểm 

1 
Từ 15/05/2021 – 

30/06/2021 
Hotto 

Giảm 50.000 VNĐ cho 

hóa đơn từ 200.000 

VNĐ trở lên. 

Giảm 100.000 VNĐ cho 

hóa đơn từ 400.000 

VNĐ trở lên 

Tầng Hầm B3, 72 Lê Thánh Tôn, 

Quận 1  

2 
Từ 15/05/2021 – 

30/06/2021 
Vietstreet 

Giảm 50.000 VNĐ cho 

hóa đơn từ 200.000 trở 

lên. 

Giảm 100.000 VNĐ cho 

hóa đơn từ 400.000 

VNĐ trở lên 

Tầng Hầm B3, 72 Lê Thánh Tôn, 

Quận 1  

3 
Từ 15/05/2021 – 

30/06/2021 
Bread Talk 

Giảm 25% tối đa 

100.000 VNĐ 

Tầng Hầm B3, 72 Lê Thánh Tôn, 

Quận 1  

4 
Từ 15/05/2021 – 

30/06/2021 

Yomie’s 

Rice x 

Yogurt  

Giảm 25% tối đa 

100.000 VNĐ 

Tầng Hầm B3, 72 Lê Thánh Tôn, 

Quận 1  

http://www.ocb.com.vn/
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STT 
Thời gian 

khuyến mại 

Tên đối 

tác  
Ưu đãi Địa điểm 

5 
Từ 20/05/2021 – 

30/06/2021 

San Fu 

Lou 

Giảm 25% tổng hóa đơn 

tối đa 200k 

- 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

- 195 Phan Xích Long, Phường 2, 

Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

- 18A Trường Sơn, phường 02, Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh  

- 2A Cao Thắng, Phường 5, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

- 117 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 

6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 

- Lô 28A, Tầng Hầm B3, 72 Lê 

Thánh Tôn, Quận 1, TP. Hồ Chí 

Minh 

- 1 Quang Trung, Phường 3, Quận 

Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh 

- 40 Song Hành, Khu đô thị An Phú, 

Quận 2, TP. Hồ Chí Minh 

- Cresent Mall, 101 Tôn Dật Tiên, 

Q.7, TP. Hồ Chí Minh 

RomeA 117 Nguyễn Đình Chiểu, 

Q.3, TP. Hồ Chí Minh 

6 
Từ 20/05/2021 – 

30/06/2021 
Dì Mai 

Giảm 25% tổng hóa đơn 

tối đa 200k 

- 138 Lê Thị Hồng Gấm, Phường 

Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

- L02-03 The Landmark, 772 Điện 

Biên Phủ, P. 22, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

- L03-54 Crescent Mall Phase 2, 

101, Tôn Dật Tiên, P, Quận 7, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

M Plaza 39 Lê Duẩn, P. Bến 

Nghé, Q.1, TP.Hồ Chí Minh 

7 
Từ 20/05/2021 – 

30/06/2021 

Sorae 

restaurant 

& Lounge 

Giảm 25% tổng hóa đơn 

tối đa 200k 

AB Tower, 24th Floor, 76A Lê Lai, 

Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

7. Điều kiện hưởng ưu đãi: 

http://www.ocb.com.vn/
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- Khách hàng có phát sinh giao dịch từ thẻ OCB tại các địa điểm được quy định tại mục 7 

vào ngày chấp nhận ưu đãi.  

- Mức Ưu Đãi cho Khách hàng không được quy đổi ra tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân 

hàng cho Khách hàng trong mọi trường hợp. Ưu đãi cũng không được quy đổi thành sản 

phẩm và không được chuyển nhượng cho người khác  

- Trường hợp khách hàng gặp vấn đề phát sinh không thể quẹt thẻ do lỗi từ máy thanh toán 

POS, nhân viên tại nhà hàng xác minh thông tin của khách hàng, đảm bảo khách hàng 

thỏa mãn điều kiện và có quyền ghi nhận lại các thông tin khách hàng (Họ tên, 6 số đầu 

và 4 số cuối thẻ, Số điện thoại, Chứng minh thư) để thông báo và xác nhận với OCB. Sau 

khi xác nhận với ngân hàng, thẻ của khách hàng không đủ điều kiện hoặc không phải do 

lỗi từ máy thanh toán POS, nhà hàng có quyền liên lạc với khách hàng về việc chi trả ưu 

đãi đã được nhận.  

- Khách hàng khi tham gia chương trình vẫn được hưởng đồng thời những ưu đãi thuộc 

tính năng hiện tại của thẻ tín dụng đang sử dụng (hoàn tiền/ tích điểm…)   

- Trong mọi trường hợp, quyết định của OCB là cuối cùng và không thể thay đổi.  

- Mọi thắc mắc về chương trình khách hàng vui lòng gọi điện tới tổng đài CSKH của OCB  

1800 6678. 

8. Thông báo nhận ưu đãi: 

Khách hàng sẽ được nhân viên tại cửa hàng thông báo về thể lệ của chương trình. 

9. Cách thức nhận ưu đãi:   

Khách hàng tới sử dụng dịch vụ tại danh sách điểm ưu đãi quy định tại mục 7 và thông 

báo với nhân viên về hình thức thanh toán và loại thẻ thanh toán. Sau khi đạt điều kiện 

về loại thẻ được áp dụng được quy định tại mục 5. Khách hàng sẽ được nhân viên giảm 

giá trực tiếp trên tổng hóa đơn tương ứng theo quy định.  

10. Một số quy định khác: 

- Khách hàng tham gia chương trình cần giữ lại hóa đơn khi chi tiêu tại các địa điểm ưu 

đãi để phòng các trường hơp đối soát với OCB khi không nhận được ưu đãi. OCB và 

đối tác sẽ kiểm tra hóa đơn và có quyền từ chối hoặc thực hiện bổ sung ưu đãi cho 

Khách hàng.  

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

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

- OCB được phép sử dụng hình ảnh, tư liệu và các thông tin liên quan đến người được 

hưởng ưu đãi cho mục đích quảng cáo, khuyến mãi của OCB và trên các phương tiện 

thông tin đại chúng mà không phải trả bất cứ chi phí nào thêm cho người được hưởng 

ưu đãi.  

http://www.ocb.com.vn/
https://www.ocb.com.vn/
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- Giao dịch chi tiêu hợp lệ được thực hiện bởi Chủ Thẻ Chính hoặc thẻ Phụ và phải là 

các giao dịch mua bán thực tế và được phép theo quy định của pháp luật Việt Nam.  

- OCB không phải nhà cung cấp dịch vụ. Các Dịch vụ này được cung cấp bởi các nhà 

cung cấp tương ứng theo điều kiện và điều khoản do nhà cung cấp đó quy định. Với 

việc chấp nhận hay tiếp nhận dịch vụ, Khách hàng đồng ý đảm bảo và sẽ giữ cho OCB 

không bị thiệt hại bởi những khiếu kiện, khởi kiện, xét xử, thiệt hại, tổn thất, chi phí 

phát sinh hay trách nhiệm nào dành cho OCB liên quan đến việc tham gia vào Chương 

trình hoặc tiếp nhận hoặc sử dụng dịch vụ.   

- OCB có toàn quyền từ chối trao quà tặng/dịch vụ cho bất kỳ Khách hàng nào mà OCB 

cho là cung cấp thông tin không hợp lệ, không rõ ràng, không đầy đủ hoặc vi phạm bất 

kỳ Điều khoản và Điều kiện nào của Chương trình.   

- OCB sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc Chủ thẻ không nhận được thông báo do 

thay đổi địa chỉ liên hệ, email hay số điện thoại mà chưa cập nhật cho OCB, hay việc 

thư Thông báo bị thất lạc, hư hỏng hoặc mất cắp trong quá trình gửi.  

- Khách hàng chịu mọi chi phí phát sinh (nếu có) liên quan đến việc nhận quà tặng/dịch 

vụ từ Chương trình bao gồm không giới hạn khoản thuế thu nhập cá nhân (nếu có).  

- Mọi quyết định của OCB liên quan đến các chương trình khuyến mãi, bao gồm kết quả 

Khách hàng nhận Ưu đãi trong suốt Chương trình này có thể thay đổi tại từng thời 

điểm theo toàn quyền quyết định của OCB sau khi đã thực hiện các thủ tục cần thiết 

theo quy định của pháp luật.  

- Trong trường hợp có tranh chấp, quyết định của OCB là quyết định cuối cùng. Bằng 

việc tham gia Chương trình Khuyến mại này, Khách Hàng mặc định chấp thuận tất cả 

các Điều khoản và Điều Kiện của Chương trình Khuyến mại được liệt kê trên.  

- 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 1800 6678. 

http://www.ocb.com.vn/

