
 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI 

CÙNG EASY BUNG QUÀ CHẤT   

1. Tên Chương trình ưu đãi: CÙNG EASY BUNG QUÀ CHẤT 

2. Thời gian triển khai: Bắt đầu từ 0:00:00 ngày 21/11/2022 đến 23:59:59 ngày 22/12/2022. 

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

4. Nội dung ưu đãi:  

4.1. Cơ cấu ưu đãi/quà tặng và điều kiện áp dụng: 

Khách hàng cá nhân kích hoạt thành công và/hoặc sử dụng dịch vụ Easy OceanBank Mobile 

trong thời gian diễn ra Chương trình được nhận ưu đãi/quà tặng như sau: 

TT Nội dung ưu đãi 
SL 

 ưu đãi 

 Tổng giá trị 

ưu đãi (VND) 
Lưu ý 

1 

Tặng 70.000 VND vào tài khoản thanh toán 

tại OceanBank của 300 KH đầu tiên kích 

hoạt thành công dịch vụ Easy OceanBank 

Mobile 

300 21.000.000 

Việc xác định KH đạt 

điều kiện nhận 

thưởng được căn cứ 

trên thời gian kích 

hoạt bao gồm: ngày, 

tháng, năm, giờ, 

phút, giây 

Tặng 55.000 VND vào tài khoản thanh toán 

tại OceanBank của các KH kích hoạt thành 

công dịch vụ Easy OceanBank Mobile có số 

thứ tự từ 301 đến 600 

300 16.500.000 

Tổng 600 37.500.000 

2  

 

Tặng 01 Loa Marshall Stanmore 2 hoặc 

quy đổi thành tiền trị giá 7.500.000 VND 

dành cho KH thực hiện các giao dịch thanh 

toán trên ứng dụng Easy OceanBank 

Mobile với tổng giá trị lớn nhất (tối thiểu 

15.000.000 VND và 15 giao dịch)  

1 7.500.000 

 Áp dụng với giao 

dịch VNPAY QR, 

thanh toán hóa đơn, 

đặt vé máy bay, vé 

tàu, vé xe, nạp tiền 

điện thoại 

 Trường hợp có 

nhiều KH cùng đạt 

tổng giá trị thanh 

toán bằng nhau, kết 

quả được ghi nhận 

cho KH đạt tổng giá 

trị thanh toán đó 

trong thời gian sớm 

nhất  

Tặng 01 Máy lọc không khí Xiaomi Gen 4 

Pro hoặc quy đổi thành tiền trị giá 

5.500.000 VND dành cho KH thực hiện các 

giao dịch thanh toán trên ứng dụng Easy 

OceanBank Mobile với tổng giá trị lớn thứ 

2 (tối thiểu 15.000.000 VND và 15 giao 

dịch) 

1 5.500.000 

Tặng 01 Nồi chiên không dầu kết hợp áp 

suất đa năng Elmich AFE - 1808 hoặc quy 

đổi thành tiền trị giá 4.000.000 VND dành 

cho KH có tổng giá trị giao dịch nhận tiền 

vào tài khoản thanh toán tại OceanBank 

thông qua phương thức chuyển tiền nhanh 

NAPAS247 sử dụng mã VietQR lớn nhất 

1 4.000.000 

Trường hợp có 

nhiều KH cùng đạt 

tổng giá trị nhận tiền 

bằng nhau, kết quả 

được ghi nhận cho 

KH đạt tổng giá trị 

nhận tiền đó trong 



 

(tối thiểu 20.000.000 VND và 20 giao dịch) thời gian sớm nhất 

Tặng 01 Bộ nồi Inox liền khối Elmich Hera 

EL-8236 hoặc quy đổi thành tiền trị giá 

3.000.000 VND cho KH có tổng giá trị giao 

dịch chuyển tiền liên ngân hàng thông qua 

phương thức chuyển tiền nhanh 

NAPAS247 sử dụng mã VietQR lớn nhất 

(tối thiểu 20.000.000 VND và 20 giao dịch) 

1 3.000.000 

Trường hợp có 

nhiều KH cùng đạt 

tổng giá trị chuyển 

tiền bằng nhau, kết 

quả được ghi nhận 

cho KH đạt tổng giá 

trị chuyển tiền đó 

trong thời gian sớm 

nhất 

Tổng 4 20.000.000  

TỔNG GIÁ TRỊ ƯU ĐÃI CHO KHÁCH HÀNG 57.500.000   

Lưu ý: Đối với nội dung ưu đãi 2, mỗi KH chỉ được nhận duy nhất 01 quà tặng. Trường hợp KH 

đạt điều kiện nhận từ 02 quà tặng trở lên, KH sẽ được OceanBank trao thưởng với quà tặng có giá trị 

lớn nhất. 

4.2. Điều kiện tham gia Chương trình:  

Nội dung ưu đãi 1: Khách hàng cá nhân đã đăng ký dịch vụ Easy OceanBank Mobile và có thời 

gian kích hoạt ứng dụng được ghi nhận trên hệ thống của OceanBank nằm trong thời gian từ 0:00:00 

ngày 21/11/2022 đến 23:59:59 ngày 22/12/2022.  

Nội dung ưu đãi 2:  

- 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. 

- Dịch vụ chuyển/nhận tiền bằng mã QR NAPAS247 

5. Cách thức trao thưởng:  

- Đối với KH kích hoạt thành công dịch vụ Easy OceanBank Mobile đạt điều kiện nhận ưu đãi 

theo nội dung 1: Trước ngày 01/01/2023, OceanBank sẽ thực hiện chi tiền thưởng vào tài 

khoản thanh toán của các KH.  

- Đối với KH đạt điều kiện nhận ưu đãi theo nội dung ưu đãi 2:  

 OceanBank sẽ quyết định lựa chọn hình thức trao thưởng là quà tặng bằng hiện vật hay 

quy đổi thành tiền. 

 Tối đa 04 (bốn) ngày làm việc sau khi kết thúc Chương trình, OceanBank gửi tin nhắn 

OTT (thông qua ứng dụng Easy OceanBank Mobile) để thông báo cho KH về việc nhận 

thưởng  

 Trước ngày 31/12/2022, OceanBank tổ chức trao quà tặng cho KH theo 1 trong 2 phương 

án sau: 

 Trường hợp 1: Trao trực tiếp quà tặng bằng hiện vật tại ĐVKD quản lý KH (ĐVKD mở 

tài khoản thanh toán/đăng ký dịch vụ Easy OceanBank Mobile cho KH) 

 Trường hợp 2: Trao quà tặng bằng tiền thông qua chuyển khoản vào tài khoản thanh 

toán của KH tại OceanBank. 



 

6. Các quy định khác của Chương trình: 

 Đối với nội dung ưu đãi 1:  

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. 

 Đối với nội dung ưu đãi 2: 

Sau khi nhận được quà tặng bằng hiện vật/ tiền từ OceanBank, KH thực hiện ký kết 04 (bốn) 

bản Biên bản trao thưởng theo Mẫu số 01/BBTT/OCEANBANK hoặc Mẫu số 

02/BBTT/OCEANBANK hoặc Mẫu số 03/BBTT/OCEANBANK hoặc Mẫu số 

04/BBTT/OCEANBANK được ban hành kèm theo Chương trình này. KH giữ 01 (một) bản và gửi 

lại OceanBank 03 (ba) bản. 

 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 Thương mại TNHH MTV Đại Dương - OceanBank 

 

http://www.oceanbank.vn/

