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THỂ LỆ CTKM “NGÀN ƯU ĐÃI, TRIỆU TRI ÂN” 

Dành cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm tại quầy 

 

1. Thời gian triển khai: từ ngày 10/06/2021 đến ngày 31/08/2021. 

2. Phạm vi khuyến mại: Các chi nhánh, phòng giao dịch của OCB trên toàn quốc. 

3. Đối tượng Khách hàng: Khách hàng (KH) cá nhân thực hiện giao dịch tiền gửi tiết kiệm/ 

tiền gửi có kỳ hạn tại quầy giao dịch của OCB. 

4. Sản phẩm khuyến mại: Tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi có kỳ hạn lĩnh lãi cuối kỳ mở mới tại 

quầy giao dịch của OCB. 

- Loại tiền: VND 

- Kỳ hạn gửi: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15,18, 21, 24, 36 tháng. 

5. Nội dung chương trình: 

5.1.Chương trình quà tặng ngay  

a. Hình thức khuyến mại: Tặng quà hiện vật.  

b. Hàng hóa khuyến mại: Quạt cầm tay Comet, Máy vắt cam Lock & Lock, Xửng hấp 

Tupperware, Máy xay cầm tay Phillip, E-voucher Got It. 

c. Nội dung khuyến mại: Trong thời gian diễn ra chương trình, khách hàng cá nhân gửi tiền 

gửi tiết kiệm/ tiền gửi có kỳ hạn tại quầy giao dịch của OCB (bao gồm cả các khoản tiền gửi 

tất toán gửi lại) được tặng quà tặng tương ứng với số tiền gửi và kỳ hạn gửi. Cụ thể: 

Số tiền gửi (VND) Quà tặng (*) 

Kỳ hạn từ 

1 đến 5 tháng 

Kỳ hạn 

từ 6 đến 36 tháng 
Quà tặng hiện vật E-voucher 

1,000,000,000 300,000,000 01 Quạt cầm tay 
01 E-voucher trị giá 

110,000 VND 

2,000,000,000 500,000,000 01 Máy vắt cam 
01 E-voucher trị giá 

220,000 VND 

4,000,000,000 1,000,000,000 01 Xửng hấp 
01 E-voucher trị giá 

440,000 VND  

10,000,000,000 5,000,000,000 01 Máy xay cầm tay 
01 E-voucher trị giá 

1,100,000 VND  

(*) Khách hàng được lựa chọn 1 trong 2 loại quà tặng hiện vật hoặc E-voucher tương đương tùy 

vào mức tiền gửi.  

d. Quy định khác: 

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


 

Hội sở chính: 45 Lê Duẩn, Q. 1, Tp.Hồ Chí Minh - Tel: (84-8) 38 220 961 - Fax: (84-8) 38 220 963 - Website: www.ocb.com.vn 

2/3 

 

- Một khách hàng có thể tham gia nhiều lần trong thời gian triển khai chương trình.  Mỗi khách 

hàng được nhận tối đa 2 quà tặng trong một ngày, Quà tặng không được quy đổi thành tiền 

mặt. 

- Số quà tặng được tính riêng theo từng TTK/HĐTG, khách không được cộng dồn nhiều 

TTK/HĐTG để nhận thêm quà tặng. 

- Khách hàng có quyền yêu cầu quà tặng có giá trị thấp hơn quà tặng được nhận theo đúng thể 

lệ chương trình. 

- Khách hàng tham gia CTKM phải cam kết không được tất toán trước hạn. Trường hợp KH 

đã tham gia CTKM có nhu cầu tất toán trước hạn phải bồi hoàn số tiền tương ứng với giá trị 

quà tặng đã nhận (đã bao gồm VAT). Trừ trường hợp Khách hàng tất toán trong ngày tham 

gia chương trình, Khách hàng phải hoàn trả lại quà tặng đã nhận. 

- Chương trình được áp dụng đồng thời với các CTKM khác (trừ trường hợp CTKM khác có 

quy định về việc không được áp dụng đồng thời) và các chính sách ưu đãi lãi suất hiện hành 

theo từng thời kỳ.  

- Đối với Sổ tiết kiệm/ Hợp đồng tiền gửi kỳ hạn dưới 6 tháng, lãi suất áp dụng là lãi suất ban 

hành áp dụng cho chương trình. 

- Quà tặng E-voucher: mã voucher sẽ được gửi bằng phương thức tin nhắn cho khách hàng gửi 

tiền trong vòng 45 ngày kể từ ngày gửi tiền. 

5.2.Chương trình quay số dự thưởng 

a. Điều kiện áp dụng 

Số dư tiền gửi tham gia tối thiểu: 10 triệu đồng. 

b. Công thức tính Mã số dự thưởng (MSDT) 

𝑀𝑆𝐷𝑇 =
𝑆ố 𝑡𝑖ề𝑛 𝑔ử𝑖/𝑇𝑇𝐾 ∗ 𝐾ỳ ℎạ𝑛

10,000,000𝑉𝑁Đ
 

Quy định chung về mã số dự thưởng: 

- MSDT gồm 7 chữ số bắt đầu từ 0000001 đến 9,999,999. 

- Số MSDT chỉ tính phần nguyên, không tính phần thập phân. 

- MSDT chỉ được tính trên một Thẻ tiết kiệm/ Hợp đồng tiền gửi. 

- Khách hàng chỉ được cấp MSDT khi khách hàng có giao dịch tiền gửi được ghi nhận thành 

công trên hệ thống. 

- Những MSDT đã hủy (MSDT được cấp cho Thẻ tiết kiệm/ Hợp đồng tiền gửi đã tất toán) 

trước thời gian quay số sẽ không được tham gia quay số.  

- Quay số bằng phần mềm điện tử lựa chọn khách hàng may mắn ngẫu nhiên. 

c. Cơ cấu giải thưởng 

 Giải thưởng theo tháng: 

Hàng tháng, OCB sẽ tổ chức quay thưởng theo nhóm các mã số dự thưởng phát sinh trong các 

thời gian được quy định cụ thể dưới đây: 

Tháng quay số Thời gian ghi nhận MSDT Thời gian quay thưởng 

Tháng thứ 1 Từ 10/06-30/06/2021 08/07/2021 
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Tháng thứ 2 Từ 01/07-31/07/2021 06/08/2021 

Tháng thứ 3 Từ 01/08-31/08/2021 08/09/2021 

Ghi chú:  

- Thời gian quay thưởng có thể thay đổi dựa trên tình hình triển khai thực tế. 

- 10 khu vực được chia làm 3 nhóm quay số. 

- Các nhóm cụ thể như sau: 

Nhóm Các Khu vực thuộc nhóm 

Nhóm 1 
 Miền Bắc 

 Miền Trung 

Nhóm 2 
 Mê Kông  

 Đông Nam Bộ 

Nhóm 3  Hồ Chí Minh 

 

- Giá trị giải thưởng: 

Giải thưởng Quà tặng (**) 
Số lượng giải/ 

nhóm/ tháng 
Tổng số giải 

Giải nhất STK trị giá 100 triệu đồng 1 9 

Giải nhì STK trị giá 30 triệu đồng 2 18 

Giải ba STK trị giá 15 triệu đồng 3 27 

(**) Sổ tiết kiệm/ HĐTG VND lĩnh lãi cuối kỳ, kỳ hạn 6 tháng 

 Giải thưởng cuối chương trình: 

- 01 Sổ tiết kiệm/ HĐTG VND lĩnh lãi cuối kỳ, kỳ hạn 6 tháng trị giá 500 triệu đồng. 

- Điều kiện MSDT được quay vào giải cuối chương trình: MSDT phát sinh từ 10/6-31/8/2021 

và còn hiệu lực đến thời điểm quay thưởng. 

- Thời điểm quay thưởng: Cùng ngày quay thưởng tháng thứ 3 (ngày dự kiến: 08/09/2021). 

d. Quy định khác 

- Một khách hàng có thể tham gia nhiều lần trong thời gian triển khai chương trình 

- Quà tặng là Sổ tiết kiệm/ HĐTG sẽ được phong tỏa trong vòng 01 tháng kể từ ngày gửi tiền. 

Khách hàng không rút trước hạn đối với các quà tặng trên. 

- Khách hàng tham gia quay thưởng đồng thời là Chủ sở hữu của Sổ tiết kiệm/ HĐTG quà tặng 

chương trình. 

- Quà tặng không được quy đổi thành tiền mặt. 

- OCB có quyền không trả thưởng nếu tại thời điểm quay số dự thưởng, Thẻ tiết kiệm/ Hợp 

đồng tiền gửi đã tất toán. 
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