THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH
“LƯỚT OCB JCB, ĐÓN VẬN MAY, QUÀ VỀ TAY” –
MỞ MỚI THẺ JCB
1. Tên chương trình khuyến mại: “Lướt OCB JCB, Đón vận may, Quà về tay” – Mở mới thẻ JCB
2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Thẻ tín dụng quốc tế và thẻ ghi nợ quốc tế JCB mở mới trong
thời gian triển khai chương trình
3. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 28/06/2021 đến hết ngày 12/09/2021
4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc
5. Hình thức khuyến mại: Quay số điện tử xác định trúng thưởng
6. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại):
-

Dành cho cá nhân người Việt Nam và người nước ngoài (bao gồm CBNV OCB) có đủ năng
lực hành vi – pháp luật dân sự là chủ thẻ tín dụng quốc tế, ghi nợ quốc tế OCB JCB (không
bao gồm thẻ ComB) mở mới trong thời gian triển khai chương trình từ 28/06/2021 đến hết
ngày 12/09/2021.

-

Thông tin ngày mở thẻ được OCB ghi nhận trên "Giấy đề nghị cấp thẻ".

-

Không áp dụng cho KH hủy thẻ JCB (thẻ hủy này cùng hoặc khác hạng với thẻ mở mới) để
mở lại trong vòng 03 tháng kể từ thời điểm mở thẻ mới.

7. Cơ cấu giải thưởng:

Cơ cấu giải thưởng

Urbox voucher
(hạn sử dụng đến hết
31/12/2022)
Urbox voucher
Giải 3
(hạn sử dụng đến hết
31/12/2022)
Dienmayxanh voucher
Giải 2
(hạn sử dụng đến hết
31/08/2022)
Dienmayxanh voucher
Giải 1
(hạn sử dụng đến hết
31/08/2022)
Dienmayxanh voucher
Giải đặc
(hạn sử dụng đến hết
biệt
31/08/2022)
Tổng giá trị giải thưởng

Giải thưởng tuần

Giải
thưởng
cuối
chương
trình

Nội dung giải thưởng

Giá trị
giải
thưởng
(VND)

Số giải

Thành tiền
(VND)

500,000

55

27,500,000

2,000,000

15

30,000,000

5,000,000

1

5,000,000

10,000,000

1

10,000,000

30,000,000

1

30,000,000

73

102,500,000
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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 (KH) mở mới thẻ tín dụng quốc tế, ghi nợ quốc tế OCB JCB trong thời gian
triển khai chương trình từ 28/06/2021 đến hết ngày 12/09/2021.

-

Mỗi thẻ mở mới nhận được 02 (hai) mã số dự thưởng (MSDT) để tham gia chương
trình quay số trúng thưởng bằng phần mềm điện tử và có cơ hội được nhận giải thưởng
trên.

-

Với mỗi 500.000 VND doanh số chi tiêu hợp lệ phát sinh, chủ thẻ OCB JCB sẽ được
nhận 01 MSDT

-

Số lượng MSDT được tính theo công thức sau:
Số lượng mã số dự thưởng = Tổng doanh số chi tiêu thẻ/ 500.000 (chỉ lấy phần nguyên)

-

01 KH có thể được cấp nhiều MSDT. MSDT càng nhiều, cơ hội trúng giải càng cao.

-

Thời gian mở thẻ và thời gian giao dịch đều phải nằm trong thời gian từ 28/06/2021 đến
hết ngày 12/09/2021.

-

Chương trình áp dụng cho cả thẻ chính và thẻ phụ mở mới.

-

Áp dụng cho các loại giao dịch:


Giao dịch thanh toán hàng hoá, dịch vụ tại các điểm chấp nhận thẻ.



Giao dịch thanh toán hàng hoá dịch vụ qua mạng, qua mail/fax/MOTO.

-

Thời gian giao dịch hợp lệ: Giao dịch phải được thực hiện trong thời gian chương trình.

-

Doanh số giao dịch thẻ phụ được ghi nhận cho chủ thẻ chính.

-

Không trả thưởng cho các thẻ hủy trong thời gian diễn ra chương trình.

-

Không áp dụng cho:


Giao dịch rút/ứng tiền mặt tại ATM/POS.



Giao dịch chuyển khoản, giao dịch thu phí và lãi.



Giao dịch thanh toán liên quan đến sòng bạc.



Giao dịch hủy/hoàn trả tự động do lỗi hệ thống, từ phía khách hàng hoặc bên thứ 3
hủy giao dịch.

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

Bằng chứng xác định trúng thưởng là MSDT được OCB cấp ngẫu nhiên và công bố
trên website OCB (www.ocb.com.vn) trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày
kết thúc thời hạn của chương trình.

-

MSDT được cấp tự động và quản lý thống nhất theo quy định trong toàn hệ thống OCB.

-

Cách thức thông báo đến khách hàng: Sau 15 ngày làm việc kể từ khi chương trình kết
thúc, OCB sẽ gửi MSDT qua tin nhắn SMS đến số điện thoại mà KH đăng ký mở thẻ,
đồng thời thông báo trên website OCB (www.ocb.com.vn)
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-

OCB không chịu trách nhiệm trong trường hợp khách hàng đăng ký sai số điện thoại
dẫn đến không nhận được SMS MSDT

8.3. Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng:
-

Mã dự thưởng của khách hàng do OCB cấp bao gồm 02 phần:


Phần ký hiệu sêri: gồm 02 (hai) mẫu tự (ví dụ: AB...). Hai mẫu tự này được ghi trước
số dự thưởng để phân biệt từng đợt phát hành và không dùng làm căn cứ xác định
số trúng thưởng.



Phần số dự thưởng: gồm 07 (bảy) chữ số: số hàng đơn vị, số hàng chục, số hàng
trăm, số hàng nghìn, số hàng chục nghìn, số hàng trăm nghìn và số hàng triệu: bao
gồm 999.990 số bắt đầu từ số 0.000.010 đến số 1.000.000.

-

MSDT được OCB cấp ngẫu nhiên và công bố trên website OCB (www.ocb.com.vn)
trong vòng 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn của chương trình.

-

Danh sách khách hàng trúng thưởng sẽ được cập nhật trên website OCB
(www.ocb.com.vn)

8.4. Thời gian, địa điểm và cách thức xác định trúng thưởng:
-

Thời gian quay số dự kiến: 01/10/2021

-

Địa điểm quay số dự kiến: 14 – 16 Trần Não, Phường An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí
Minh.

-

Cách thức xác định trúng thưởng:
OCB sẽ tổ chức quay số bằng phần mềm điện tử như sau:




Giải tuần (55 giải): OCB sẽ tổ chức quay 11 lần, mỗi lần quay 5 số để xác định 5
giải trúng/tuần, tổng cộng là 55 giải. MSDT thuộc tuần nào sẽ được tham dự lần
quay số của tuần đó.
o

Tuần 1: Từ ngày 28/06/2021 đến hết ngày 04/07/2021.

o

Tuần 2: Từ ngày 05/07/2021 đến hết ngày 11/07/2021.

o

Tuần 3: Từ ngày 12/07/2021 đến hết ngày 18/07/2021.

o

Tuần 4: Từ ngày 19/07/2021 đến hết ngày 25/07/2021.

o

Tuần 5: Từ ngày 26/07/2021 đến hết ngày 01/08/2021.

o

Tuần 6: Từ ngày 02/08/2021 đến hết ngày 08/08/2021.

o

Tuần 7: Từ ngày 09/08/2021 đến hết ngày 15/08/2021.

o

Tuần 8: Từ ngày 16/08/2021 đến hết ngày 22/08/2021.

o

Tuần 9: Từ ngày 23/08/2021 đến hết ngày 29/08/2021.

o

Tuần 10: Từ ngày 30/08/2021 đến hết ngày 05/09/2021.

o

Tuần 11: Từ ngày 06/09/2021 đến hết ngày 12/09/2021.

Giải cuối chương trình (18 giải):
o

Giải 3 - Urbox voucher 2.000.000 VNĐ (15 giải): OCB sẽ tổ chức quay 01 lần,
mỗi lần quay 15 số để xác định 15 giải trúng.
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o

Giải 2 - Dienmayxanh voucher 5.000.000 VNĐ (1 giải): OCB sẽ tổ chức quay 01
lần, mỗi lần quay 01 số để xác định 01 giải trúng.

o

Giải 1 - Dienmayxanh voucher 10.000.000 VNĐ (1 giải): OCB sẽ tổ chức quay
01 lần, mỗi lần quay 01 số để xác định 01 giải trúng

o

Giải đặc biệt - Dienmayxanh voucher 30.000.000 VNĐ (1 giải): OCB sẽ tổ chức
quay 01 lần, mỗi lần quay 01 số để xác định 01 giải trúng

-

Các giải thưởng được quay theo thứ tự từ giải thấp nhất đến giải cao nhất.

-

MSDT thuộc tuần nào sẽ được tham dự quay số trúng giải thưởng tuần tương ứng.

-

Giải thưởng cuối chương trình áp dụng quay số cho tất cả các MSDT bao gồm cả MSDT
đã trúng giải thưởng tuần nhưng không bao gồm MSDT đã trúng giải thưởng cuối
chương trình trước đó.

-

Tất cả mã dự thưởng hợp lệ được cho vào kho quay số. Trường hợp kết quả trúng
thưởng được xác định trùng với số dự thưởng không được phát hành hoặc chưa được
phát hành thì OCB sẽ tổ chức quay số lại cho đến khi số trúng thưởng trùng với số dự
thưởng hợp lệ.

-

Phương thức quay số có thể điều chỉnh cho phù hợp với số lượng số dự thưởng thực
tế phát hành, phương thức quay số được sự đồng ý của đại diện Cục Xúc Tiến Thương
Mại và đại diện khách hàng.

-

Kết quả lễ quay số sẽ được lập thành văn bản và có chữ ký xác nhận của các bên
chứng kiến lễ quay thưởng.

8.5. Thông báo trúng thưởng:
OCB sẽ liên hệ với người trúng thưởng thông qua số điện thoại KH đăng ký với OCB, thông
báo khách hàng đến CN/PGD nơi KH mở thẻ để nhận giải, tổng cộng 03 lần liên lạc, trong
vòng 07 ngày kể từ ngày có kết quả quay số, đồng thời gửi tin nhắn SMS thông báo cho
khách hàng trúng thưởng và thông báo trên website OCB (www.ocb.com.vn)
8.6. Thời gian địa điểm, cách thức và thủ tục trao thưởng:
-

OCB sẽ trao giải cho khách hàng trúng thưởng tại CN/PGD nơi KH mở thẻ:


KH trúng thưởng phải xuất trình CMND/ Hộ chiếu/ Thẻ căn cước (bản chính) khi
nhận thưởng.



CN/PGD nơi nhận thưởng cho KH ký vào “Biên bản trao nhận giải thưởng”.

-

Khách hàng nhận giải thưởng bằng hiện vật.

-

Trong trường hợp KH trúng thưởng không thể tới nhận giải vì bất kỳ lý do gì thì KH có
thể uỷ quyền cho người thân tới nhận.

-

Thời hạn kết thúc trao thưởng: tối đa 45 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình
khuyến mại

-

Sau thời hạn kết thúc trao thưởng, nếu KH không đến nhận giải thưởng thì giải thưởng
sẽ được xem là không có người trúng thưởng.

-

Trách nhiệm của khách hàng trúng thưởng đối với chi phí phát sinh khi nhận thưởng,
thuế thu nhập không thường xuyên: Khách hàng trúng giải phải thực hiện nghĩa vụ đóng

4
Hội sở chính: 41-45 Lê Duẩn, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh - Tel: (84-28) 38 220 961 - Fax: (84-28) 38 220 963 - Website: www.ocb.com.vn

thuế thu nhập không thường xuyên và các loại thuế phát sinh theo mức quy định của
Nhà nước căn cứ vào tổng trị giá các giải đã trúng thưởng (nếu có).

9. Trách nhiệm công bố thông tin:
-

OCB có trách nhiệm thông báo công khai chi tiết nội dung thể lệ chương trình khuyến mại
tại các chi nhánh, phòng giao dịch của OCB trên toàn quốc và thông báo trực tiếp với khách
hàng tham gia chương trình.

-

Sau khi có kết quả quay số trúng thưởng, OCB sẽ công bố kết quả trúng thưởng công khai
tại webiste OCB (www.ocb.com.vn) và thông báo trực tiếp cho người trúng thưởng.

10. Quy định khác:
-

Khách hàng trúng giải phải chịu mọi chi phí phát sinh khác (chi phí đi lại, ăn ở) có liên quan
đến việc nhận giải.

-

Nếu được sự đồng ý của khách hàng, OCB sẽ sử dụng hình ảnh, danh tính của khách hàng
trúng thưởng cho mục đích quảng cáo thương mại.

-

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 chương trình khuyến mại, OCB có trách nhiệm báo cáo cơ quan quản lý
nhà nước có thẩm quyền về thương mại kết quả thực hiện chương trình khuyến mại trên
theo đúng quy định của pháp luật như nội dung báo cáo, thời hạn báo cáo, hồ sơ báo cáo
và các giấy tờ kèm theo.

-

Đối với giải thưởng không có người trúng thưởng, OCB phải có trách nhiệm trích nộp 50%
giá trị đã công bố của giải thưởng đó vào ngân sách Nhà nước theo quy định tại khoản 4
Điều 96 Luật thương mại.

-

Mọi thắc mắc của KH có liên quan đến chương trình khuyến mại, KH liên hệ các điểm giao
dịch của OCB trên toàn quốc hoặc liên hệ Trung tâm Dịch vụ Chăm sóc Khách hàng trực
tuyến của OCB: 1800 6678.
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