CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI HOÀN TIỀN
THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ VISA OCEANBANK
(Áp dụng từ ngày 01/10/2021 đến ngày 30/11/2021)
1. Nội dung chương trình:
- Với các giao dịch thẻ tín dụng hợp lệ, chủ thẻ phát sinh tổng giá trị các giao
dịch tối thiểu đạt 2.000.000đ /tháng sẽ đủ điều kiện để được nhận ưu đãi hoàn
tiền lên đến 2% trên tổng số tiền giao dịch hợp lệ, cụ thể:
STT

Các mức Doanh số giao dịch (DSGD)/tháng

Mức hoàn tiền

1

từ 0đ đến 500.000đ

2%

2

từ trên 500.000đ đến 2.000.000đ

1%

3

trên 2.000.000đ

0,3%

Ví dụ: Từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 30/11/2021, KH chi tiêu tổng số tiền là
60.000.000đ (đạt điều kiện chi tiêu tối thiểu), số tiền hoàn được tính như sau:
Số tiền hoàn = 500.000 x 2% + 1.500.000 x 1% + 58.000.000 x 0,3% = 199.000đ
- DSGD = DSGD của thẻ chính + DSGD của thẻ phụ
-

Kỳ xét hoàn tiền: 2 tháng/lần kể từ ngày triển khai Chương trình.

-

Thời gian hoàn tiền: tối đa 15 ngày làm việc sau kỳ xét hoàn tiền.

-

Quy định về giá trị hoàn tiền trong kỳ xét hoàn tiền:

-

 Giá trị hoàn tiền tối thiểu: 30.000đ. Sau mỗi kỳ xét hoàn tiền, nếu không
đạt mức tối thiểu, giá trị hoàn tiền tích lũy sẽ tự động trở về 0đ.
 Giá trị hoàn tiền tối đa: 200.000đ.
Cách thức hoàn tiền: Hạch toán ghi có vào tài khoản thẻ tín dụng của chủ thẻ
chính.

2. Quy định chung
- OceanBank được quyền điều chỉnh nội dung thể lệ Chương trình này và các
quy định có liên quan. Sau khi thông báo việc điều chỉnh trên tới Cục xúc tiến
thương mại – Bộ Công thương, OceanBank sẽ thông báo trên website chính
thức của OceanBank tại www.oceanbank.vn và email của KH tham gia
Chương trình.
-

OceanBank sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp Chủ thẻ không nhận
được thông báo điều chỉnh thể lệ Chương trình do thay đổi email nhưng không
cập nhật cho OceanBank.

-

Bằng việc tham gia chương trình này, chủ thẻ được coi là đã chấp nhận tất cả
các Điều kiện, điều khoản của Chương trình

-

Chủ thẻ phải chịu mọi chi phí phát sinh và các khoản thuế thu nhập không
thường xuyên (nếu có) liên quan đến việc hoàn tiền và chịu trách nhiệm khai
báo với cơ quan thuế.

-

Trong mọi trường hợp, OceanBank sẽ không giải quyết khiếu nại về tỷ lệ hoàn
tiền và số tiền hoàn khi OceanBank đã hoàn tiền cho KH theo đúng mã ngành
mà ĐVCNT nơi KH thực hiện giao dịch đăng ký với NHTT tại thời điểm kỳ
hoàn tiền.

-

Trong trường hợp OceanBank nghi ngờ dấu hiệu trục lợi, sử dụng thẻ sai mục
đích, mua bán khống…, OceanBank có quyền yêu cầu chủ thẻ cung cấp một
số thông tin, bổ sung giấy tờ nếu cần thiết để phục vụ cho công tác xác minh.
Trường hợp chủ thẻ không thể phối hợp hoặc thông tin, giấy tờ cung cấp
không hợp lệ, OceanBank có quyền từ chối hoàn tiền đối với những giá trị
giao dịch thuộc trường hợp nói trên.

-

Trường hợp xảy ra các tranh chấp giữa chủ thẻ và OceanBank liên quan tới
Chương trình này, hai bên sẽ thực hiện hòa giải trên cơ sở thỏa thuận. Nếu hòa
giải không thành công, phán quyết cuối cùng sẽ do cơ quan nhà nước có thẩm
quyền quyết định.

-

OceanBank được miễn trách nhiệm đối với các trường hợp bất khả kháng xảy
ra trong thời gian diễn ra chương trình làm cho các giao dịch của chủ thẻ sai
lệch.

-

Trong trường hợp KH có khiếu nại KH cần thực hiện khiếu nại (nếu có) qua
số điện thoại 1800 58 88 15 để được giải quyết.

