THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI

ƯU ĐÃI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ
QUA VÍ ĐIỆN TỬ MOMO
1. Chương trình: “Cùng OceanBank: Liên kết Ví MoMo - Quà về đầy Ví”.


Nội dung khuyến mãi:

Mỗi khách hàng thuộc đối tượng áp dụng của Chương trình sau khi liên kết ví thành công tài khoản thanh
toán/tài khoản thẻ OceanBank với ứng dụng ví điện tử MoMo sẽ nhận được Gói quà (bao gồm các Thẻ quà
tặng) tổng giá trị lên đến 500.000 VND (Năm trăm ngàn đồng) nếu thực hiện đầy đủ các bước như sau:
Bước 1: Tải Ứng dụng MoMo/đăng ký tài khoản Ví MoMo bằng số điện thoại (bỏ qua nếu đã có Ứng
dụng);
Bước 2: Đăng nhập MoMo
-

Trường hợp Khách hàng nhập mã HELLOMOMO tại mục ƯU ĐÃI (mã ưu đãi không phân biệt chữ
hoa, chữ thường), Gói quà nhận được với tổng trị giá 500.000 VND. Hoặc

-

Khách hàng KHÔNG nhập mã thì bỏ qua bước này, Gói quà nhận được ngẫu nhiên trị giá từ 100.000
VND đến 300.000 VND.

Bước 3: Chọn LIÊN KẾT TÀI KHOẢN >> Chọn logo OceanBank >> Nhập Số thẻ/tài khoản và Họ tên chủ
tài khoản >> Nhập OTP được ngân hàng gửi về điện thoại;
Bước 4: Chọn NẠP TIỀN VÀO VÍ (chỉ từ 10.000 VND) từ Nguồn tiền OceanBank để xác thực tài khoản
(số tiền này vẫn sử dụng được bình thường).


Thời gian khuyến mại: Từ tháng 7/2019 – tháng 12/2019 hoặc có thể kết thúc sớm hơn khi đã đủ

số lượng Khách hàng nhận thưởng theo quy định.


Đối tuợng áp dụng:

-

Áp dụng cho Khách hàng lần đầu liên kết Ví MoMo với tài khoản thanh toán/tài khoản thẻ mở tại

OceanBank và chưa từng nhận thưởng từ bất cứ chương trình khuyến mãi nào trước đó của Ví MoMo.
- Tài khoản thanh toán/tài khoản thẻ mở tại OceanBank được liên kết phải chưa từng liên kết với tài
khoản Ví MoMo nào trước đó.
- Không áp dụng đồng thời các chương trình khác dành cho Khách hàng liên kết lần đầu với Ví MoMo
như Chương trình Đồng giá CGV, Săn vé 0đ, muasamtiki, OTC3, Gogikichi, Co.opmart Huỳnh Tấn Phát, Pink
Dating...
-

1 tài khoản Ví MoMo/1 số điện thoại/1 CMND chỉ nhận duy nhất một lần khuyến mãi, tương ứng với

Gói quà trị giá 500.000 VND khi nhập mã HELLOMOMO hoặc Gói quà ngẫu nhiên trị giá từ 100.000 VND đến
300.000 VND khi không nhập mã HELLOMOMO sau khi thực hiện đầy đủ các bước liên kết ví MoMo
-

Bước nhập mã HELLOMOMO phải thực hiện trước bước liên kết với Ví MoMo.



Quy định sử dụng mã Thẻ quà tặng

- Mỗi thẻ quà tặng chỉ sử dụng một lần, các giao dịch có giá trị thấp hơn giá trị thẻ quà tặng sẽ không
hoàn lại số tiền thừa. Để hưởng hết giá trị quà tặng khách hàng nên sử dụng cho các giao dịch giá trị cao
hoặc bằng giá trị thẻ quà tặng;
-

Các thẻ quà KHÔNG được phép cộng gộp để sử dụng trong một lần thanh toán;
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-

Thẻ quà tặng có thời hạn sử dụng từ 10 - 60 ngày (tùy loại thẻ quà và tính từ ngày thực hiện liên kết

Ví MoMo thành công) và sẽ hết hiệu lực vào 23h59’ của ngày cuối cùng;
-

Thẻ quà tặng không được chuyển nhượng (cho tặng) người khác. Không có giá trị quy đổi thành tiền

trong Ví MoMo, tiền khuyến mãi hay tiền mặt;
2. Chương trình: “Chia sẻ MoMo – Nhận ngay 100.000 VND mỗi người”


Nội dung khuyến mãi

Giới thiệu bạn bè có tài khoản thanh toán/tài khoản thẻ mở tại OceanBank liên kết thành công với Ví
MoMo, Người chia sẻ nhận ngay Thẻ quà tặng có giá trị 100.000 VND, Người được chia sẻ nhận được 3
Thẻ quà tặng liên tiếp tổng giá trị 100.000 VND trong 3 ngày sau khi liên kết ví MoMo với tài khoản thanh
toán/tài khoản thẻ của các Ngân hàng trong danh sách ví MoMo cho phép liên kết trên Ứng dụng MoMo nếu
người được chia sẻ thực hiện đầy đủ các bước sau:
-

Bước 1: Mời bạn bè tải và đăng ký Ví MoMo

-

Bước 2: Hướng dẫn bạn bè vào mục ƯU ĐÃI >> Nhập số điện thoại của bạn vào ô Nhập mã khuyến

-

Bước 3: Hướng dẫn bạn bè LIÊN KẾT TÀI KHOẢN với ngân hàng trong danh sách

-

Bước 4: Hướng dẫn bạn bè NẠP TIỀN VÀO VÍ (chỉ từ 10.000 VND) để xác thực tài khoản



Thời gian khuyến mãi: Từ tháng 7/2019 – 12/2019 hoặc kết thúc sớm hơn khi đã đủ số lượng Khách

mãi

hàng nhận thưởng theo quy định


Đối tuợng áp dụng:

-

Người Chia Sẻ (NCS):



Phải duy trì liên kết ngân hàng với MoMo trong thời gian diễn ra chương trình.

-

Người Được Chia Sẻ (NĐCS):



Tài khoản Ví MoMo phải chưa từng liên kết với tài khoản ngân hàng nào trước đó;



Tài khoản ngân hàng phải chưa từng được liên kết với tài khoản ví MoMo nào trước đó.

 Mỗi khách hàng chỉ được nhận thưởng tối đa 01 lượt bao gồm 3 lần nhận Thẻ quà tặng (1 lượt nhận
thưởng/1 ví/1 CMND/1 tài khoản ngân hàng/1 thiết bị)


Giải thuởng của chuơng trình:

-

Nguời chia sẻ (NCS)

 Sau mỗi lần chia sẻ thành công (được tính khi Người được chia sẻ thực hiện thành công 4 bước theo
hướng dẫn quy định tại Điều 1.2.1 tại Phụ lục này), NCS nhận ngay 1 Thẻ quà tặng trị giá 100.000 VND.


Thời hạn sử dụng Thẻ quà tặng: 3 tháng kể từ ngày nhận được Thẻ quà tặng.



Ví MoMo không giới hạn số lượng Thẻ quà tặng. NCS sẽ nhận được số lượng Thẻ quà tặng tương

ứng với số lần chia sẻ thành công.
 Ví MoMo có toàn quyền thay đổi thành phần quà và giá trị quà dành cho NCS của Chương Trình Giới
Thiệu Bạn Bè tùy theo chính sách từng thời điểm trước khi Khách hàng nhận Thẻ quà tặng.
-

Nguời đuợc chia sẻ (NĐCS)



Được nhận 3 Thẻ quà tặng với tổng giá trị 100.000 VND chi tiết như sau:


định.

Thẻ quà tặng 1: Trị giá 30.000 VND. NĐCS nhận ngay sau khi hoàn thành 4 bước theo đúng quy
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Thẻ quà tặng 2: Trị giá 30.000 VND. NĐCS sẽ nhận được vào ngày kế tiếp sau ngày nhận thẻ quà

tặng 1.


Thẻ quà tặng 3: Trị giá 40.000 VND. NĐCS nhận được vào ngày kế tiếp sau ngày nhận thẻ quà tặng



Thời hạn sử dụng Thẻ quà tặng: 01 tháng kể từ ngày nhận được Thẻ quà tặng.



Ví MoMo có toàn quyền thay đổi thành phần quà và giá trị quà dành cho NĐCS của Chương Trình

2.

Giới Thiệu Bạn Bè tùy theo chính sách từng thời điểm trước khi Khách hàng nhận Thẻ quà tặng.
Lưu ý: Tại thời điểm nhận trả thưởng lần 2 và lần 3, Tài khoản Ví MoMo của NĐCS phải duy trì tình trạng
liên kết tài khoản ngân hàng với Ví MoMo


Quy định sử dụng thẻ quà tặng:

- Thẻ quà tặng dùng để thanh toán tất cả các dịch vụ có thể thanh toán bằng ứng dụng Ví MoMo (trừ
dịch vụ chuyển tiền, rút tiền, Dịch vụ nạp ID cho tài xế Grab).
-

Thẻ quà tặng không được cho, tặng, hay quy đổi thành tiền mặt.

-

Thẻ quà tặng có thể thanh toán hóa đơn dịch vụ cho bạn bè/ người thân, không được chuyển nhượng

(cho tặng) người khác.
-

Khách hàng nên sử dụng hết mệnh giá Thẻ quà tặng vì Thẻ quà tặng chỉ được sử dụng 01 lần.

Trường hợp không sử dụng hết, MoMo sẽ không hoàn phần tiền còn lại.
-

Các Thẻ quà tặng được cộng gộp để sử dụng trong một lần thanh toán.

-

Ví MoMo có quyền thu hồi các Thẻ quà tặng đối với các trường hợp có dấu hiệu gian lận hoặc lợi

dụng chương trình khuyến mại để trục lợi.
Trân trọng thông báo!
Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương - OceanBank
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