THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI

Ưu đãi tháng 9
với thẻ OceanBank liên kết với Grabpay by Moca
1. Nội dung khuyến mãi:


Từ 05/09 đến 26/09/2019, hoàn tiền 20% mọi giao dịch cho tất cả dịch vụ trên ứng
dụng Grab vào thứ năm hàng tuần, áp dụng cho tất cả các khách hàng có đăng ký ví Moca và đang
liên kết thẻ OceanBank (Trừ thẻ thanh toán quốc tế) từ 05/09 đến 26/09/2019.



Từ ngày 11/09 đến 26/09/2019, khách hàng có cơ hội nhận đến 2 ưu đãi: vé xem phim CGV (trị giá
110.000đ) và gói ưu đãi trị giá 100.000đ khi lần đầu thanh toán hóa đơn điện/ nước/ điện thoại trả
sau qua Ví điện tử Moca trên ứng dụng Grab liên kết thẻ OceanBank và chưa từng thanh toán bất
kỳ dịch vụ nào trên ứng dụng Grab qua phương thức thanh toán không tiền mặt.



Từ ngày 05/09 đến 30/09/2019, nhận ưu đãi 70.000đ x 1 đơn hàng GrabFood cho lần đầu thanh
toán không tiền mặt (trực tiếp qua thẻ OceanBank hoặc Ví điện tử Moca liên kết thẻ OceanBank
trên ứng dụng Grab).



Từ ngày 09/09 đến 29/09/2019, nhập mã DONGGIA9K, tận hưởng ưu đãi ĐỒNG GIÁ 9K suốt tuần
cho dịch vụ #GrabCar khi LẦN ĐẦU thanh toán không dùng tiền mặt (qua Thẻ OceanBank hoặc Ví
điện tử Moca liên kết thẻ OceanBank trên ứng dụng Grab). Ưu đãi áp dụng theo từng tuần (từ thứ
hai đến chủ nhật).

2. Loại thẻ áp dụng: Tất cả thẻ OceanBank liên kết ví điện tử Moca
3. Áp dụng tại: Ứng dụng Grab
4. Điều kiện và điều khoản:
a. Khuyến mãi (1)


Số lượt khuyến mãi có giới hạn, chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến mà không cần thông
báo trước.



Chỉ áp dụng cho phiên bản ứng dụng mới nhất



Grab có quyền từ chối gửi ưu đãi nếu phát hiện gian lận.



[CẬP NHẬT và ÁP DỤNG VÀO 17:00 Ngày 17/09/2019 trở đi] Đối với dịch vụ nạp tiền điện thoại,
mỗi khách hàng chỉ nhận được 1 lần hoàn tiền 20% (tối đa 50.000đ) cho giao dịch nạp tiền điện
thoại/ mua mã thẻ nạp đầu tiên trong ngày thứ 5. Kể từ giao dịch thứ 2 trở đi, bạn sẽ nhận được
hoàn tiền 10%.

b. Khuyến mãi (2)


Đối với dịch vụ nạp tiền điện thoại, mỗi khách hàng chỉ nhận được 1 lần hoàn tiền 20% (tối đa
50.000đ) cho giao dịch nạp tiền điện thoại/ mua mã thẻ nạp đầu tiên trong ngày thứ 5. Kể từ giao
dịch thứ 2 trở đi, bạn sẽ nhận được hoàn tiền 10%. Chỉ áp dụng cho khách hàng lần đầu thanh toán
hóa đơn (điện/ nước/ điện thoại trả sau) và chưa từng thanh toán trực tiếp qua thẻ hoặc ví điện tử
Moca cho bất kỳ dịch vụ nào trên ứng dụng Grab.



Chỉ áp dụng cho Hóa đơn có giá trị từ 200.000đ trở lên.



Mỗi khách hàng (mỗi tài khoản/ mỗi số điện thoại mỗi thiết bị/ mỗi tài khoản ngân hàng liên kết) chỉ
được 1 vé CGV trị giá 110.000đ và 1 gói ưu đãi 100.000đ GrabBike/ GrabCar/ GrabFood trong suốt
thời gian chương trình khuyến mãi diễn ra.



KHÔNG ÁP DỤNG đồng thời với các chương trình thanh toán hóa đơn khác trong suốt thời gian
chương trình này diễn ra.



Khách hàng sẽ không được tham gia chương trình “Thanh toán hoá đơn – Hoàn lại ưu đãi trị giá
100.000đ!” nếu đã tham gia và nhận được ưu đãi của chương trình này.
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Ưu đãi sẽ được gửi trực tiếp đến trang “My Rewards/ Ưu đãi của tôi” trên ứng dụng Grab sau khi
khách hàng hoàn thành giao dịch Thanh toán Hóa đơn.



Số lượt khuyến mãi có giới hạn, chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến mà không cần thông
báo trước.



Chỉ áp dụng cho phiên bản ứng dụng mới nhất



Grab có quyền từ chối gửi ưu đãi nếu phát hiện gian lận.

c.

Khuyến mãi (3)



Khách hàng chỉ nhận được 1 ưu đãi (tối đa 70.000đ) trong suốt thời gian chương trình diễn ra.



Thời hạn sử dụng ưu đãi là 07 ngày, kể từ khi nhận được trong mục “My Rewards/ Ưu đãi của tôi”



Áp dụng cho các dịch vụ GrabFood trên tại Tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng.



Ưu đãi không bao gồm phụ phí. Bạn vui lòng thanh toán phụ phí (nếu có) cho tài xế.



Số lượt khuyến mãi có giới hạn, chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến mà không cần thông
báo trước.



Ưu đãi chỉ áp dụng trên phiên bản ứng dụng mới nhất.

d. Khuyến mãi (4)


Ưu đãi đồng giá 9.000đ áp dụng cho 5km đầu tiên – tương đương với cước phí 60.000đ. Đối với
cuốc xe có cước phí trên 60.000đ, giảm tối đa 51.000đ (cước phí sau khuyến mãi tối thiểu là
9.000đ)



Áp dụng 1 chuyến đồng giá 1 ngày, tổng cộng 7 chuyến/tuần



Ưu đãi chỉ áp dụng cho khách hàng chưa từng thanh toán bất kỳ dịch vụ nào trên ứng dụng Grab
bằng phương thức không tiền mặt (bao gồm thanh toán trực tiếp qua thẻ hoặc thanh toán qua Ví
điện tử Moca trên ứng dụng Grab).



Ưu đãi không bao gồm phụ phí. Bạn vui lòng thanh toán phụ phí (nếu có) cho tài xế.



Số lượt ưu đãi có giới hạn, chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến mà không cần thông báo
trước.

Trân trọng thông báo!
Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương - OceanBank
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