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THỂ LỆ CHƢƠNG TRÌNH ƢU ĐÃI 

EKYC – QUÀ TẶNG CỰC ĐÃ   

1. Tên Chƣơng trình ƣu đãi: EKYC – Quà tặng cực đã 

2. Thời gian triển khai: Bắt đầu từ 0:00:00 ngày 01/06/2022 đến 23:59:59 ngày 30/06/2022. 

3. Địa bàn áp dụng: Các Chi nhánh/ Phòng giao dịch của OceanBank trên toàn quốc. 

4. Nội dung ƣu đãi:  

4.1. Cơ cấu giải thƣởng: 

STT Nội dung ƣu đãi 

Giá trị  

ƣu đãi 

(VND) 

Số lƣợng  

ƣu đãi 

Tổng giá trị 

ƣu đãi  

(VND) 

1 Tặng tiền vào tài khoản thanh toán của 500 

khách hàng (KH) đầu tiên mở thành công tài 

khoản thanh toán EKYC, đồng thời thực hiện giao 

dịch thanh toán hóa đơn với giá trị tối thiểu 

50.000 VND trên ứng dụng Easy OceanBank 

Mobile  

100.000 500 50.000.000 

2 Tặng 01 điện thoại Samsung Galaxy Z Flip 3 

hoặc quy đổi thành tiền với giá trị tương đương 

25.000.000 VND cho KH mở thành công tài 

khoản thanh toán EKYC, thực hiện giao dịch 

thanh toán hóa đơn nhiều nhất (tối thiểu 10 giao 

dịch, tổng giá trị thanh toán tối thiểu 12.000.000 

VND) trên ứng dụng Easy OceanBank Mobile 

25.000.000 1 25.000.000 

Lưu ý:  

 Trường hợp có nhiều KH đạt cùng mức tổng giá trị giao dịch, KH có số lượng giao dịch lớn nhất là 

người đạt điều kiện nhận ưu đãi 

 Trường hợp có nhiều KH đạt cùng số lượng giao dịch và tổng giá trị giao dịch, KH đạt điều kiện tối 

thiểu về tổng giá trị thanh toán trong thời gian sớm nhất là người đạt điều kiện nhận ưu đãi 

TỔNG GIÁ TRỊ ƢU ĐÃI CAO NHẤT 75.000.000 

4.2. Điều kiện tham gia Chƣơng trình:  

Khách hàng cá nhân mở tài khoản trực tuyến (EKYC) thành công và sử dụng dịch vụ thanh toán hóa 

đơn trên ứng dụng Easy OceanBank Mobile trong thời gian diễn ra chương trình phải đồng thời đáp ứng 

các điều kiện sau: 

 Thời gian hệ thống của OceanBank ghi nhận mở thành công tài khoản EKYC của KH phải nằm 

trong thời gian từ 0:00:00 ngày 01/06/2022 đến 23:59:59 ngày 30/06/2022.  

 Các dịch vụ thanh toán hóa đơn trên ứng dụng được ghi nhận vào kết quả giao dịch của KH để xét 

chi thưởng bao gồm: thanh toán qua VNPAY QR, mua vé máy bay, vé tàu, vé xe; thanh toán học 

phí, cước truyền hình, tiền nước, tiền điện, cước viễn thông trả sau, nạp tiền điện thoại. 

5. Cách thức trao thƣởng:  

 Nội dung ưu đãi 1: Trong vòng 10 (mười) ngày làm việc sau khi kết thúc Chương trình, 
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OceanBank thực hiện chi tiền vào tài khoản thanh toán của các KH đạt điều kiện nhận thưởng. KH 

sẽ được thông báo về việc nhận thưởng qua tin nhắn OTT trên ứng dụng Easy OceanBank 

Mobile. 

 Nội dung ưu đãi 2: Trong vòng 10 (mười) ngày làm việc sau khi kết thúc Chương trình, 

OceanBank tổ chức trao thưởng cho KH đạt điều kiện theo 1 trong 2 phương án sau: 

 Trường hợp phần thưởng là hiện vật: KH được nhận thưởng sau khi đã thực hiện chuyển cho 

OceanBank số tiền thuế thu nhập cá nhân và các khoản chi phí liên quan tới việc nhận thưởng 

theo quy định của pháp luật tương ứng với giá trị của phần thưởng; ủy quyền cho OceanBank 

thực hiện kê khai, nộp các khoản thuế và chi phí trên cho cơ quan Nhà nước.  

 Trường hợp phần thưởng là số tiền được quy đổi từ quà tặng bằng hiện vật: KH được nhận số 

tiền sau khi đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân và các chi phí khác có liên quan theo quy định 

của pháp luật thông qua tài khoản thanh toán của KH tại OceanBank; ủy quyền cho 

OceanBank thực hiện kê khai, nộp các khoản thuế hoặc chi phí trên cho cơ quan Nhà nước. 

5. Các quy định khác của Chƣơng trình: 

 Theo quy định của OceanBank, Quý khách cần duy trì số dư tối thiểu 50.000 VND trên tài khoản 

thanh toán tại mọi thời điểm. 

 Mỗi KH chỉ được nhận ưu đãi 01 (một) lần duy nhất trong toàn bộ thời gian diễn ra Chương trình. 

 KH đạt điều kiện nhận thưởng theo Nội dung ưu đãi 2 nêu trên phải chịu thuế thu nhập cá nhân và 

các loại thuế phí khác liên quan đến việc nhận thưởng theo quy định của Pháp luật và ủy quyền 

cho OceanBank bằng văn bản theo mẫu của OceanBank để kê khai, trích và nộp (các) chi phí này. 

 OceanBank được phép thu thập, sử dụng và cung cấp hình ảnh, thông tin cá nhân của KH nhằm 

thực hiện các công việc liên quan đến Chương trình, cũng như được cung cấp, sử dụng và công 

bố thông tin cá nhân của KH với những mục đích khác ngoài Chương trình, bao gồm các công 

việc liên quan đến truyền thông thương mại trên các phương tiện truyền thông cho các Chương 

trình ưu đãi trong tương lai, các mục đích về quảng cáo, khuyến mại khác mà không phải trả bất 

kỳ khoản thù lao hoặc đền bù nào. 

 OceanBank sẽ công bố minh bạch Danh sách KH được nhận thưởng trên website 

www.oceanbank.vn theo phuơng án ẩn một số ký tự trên số điện thoại của KH để bảo mật thông 

tin cá nhân của KH.   

 Trong trường hợp có khiếu nại của KH, tranh chấp sẽ được giải quyết trên nguyên tắc thỏa thuận 

giữa các bên hoặc giải quyết theo quy định của pháp luật khi các bên không đạt được thỏa thuận 

chung. 

Trân trọng thông báo! 

Ngân hàng Thƣơng mại TNHH MTV Đại Dƣơng - OceanBank 

http://www.oceanbank.vn/

