THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI

Khai trương rộn ràng – Ngập tràn quà tặng
tại OceanBank PGD Đà Nẵng - CN Hải Phòng
1. Tên chương trình : Chương trình “Khai trương rộn ràng, ngập tràn quà tặng”
2. Thời gian khuyến mại: Từ 29/07/2019 đến hết quà tặng
3. Địa điểm thực hiện: PGD Đà Nẵng – Chi nhánh Hải Phòng địa chỉ Số BH 02-06 Khu Đô thị Vinhomes
Imperia Hải Phòng
4. Hình thức khuyến mãi: Tặng quà bằng hiện vật
5. Đối tượng được nhận khuyến mãi:
a. Đối với khách hàng giao dịch gửi tiết kiệm:
- Sản phẩm áp dụng khuyến mãi: Tiết kiệm thường trả lãi cuối kỳ, trả lãi định kỳ, trả lãi trước, tiết
kiệm Smartsavings.
- Loại tiền: VND
b. Đối với khách hàng thực hiện các giao dịch khác tại quầy:
- Đăng ký tìm hiểu sản phẩm dịch vụ của Oceanbank trong tuần đầu sau khai trương
- Mở tài khoản thanh toán (có số dư duy trì tối thiểu), mở thẻ, chuyển tiền hoặc sử dụng các dịch
vụ khác có phát sinh phí dịch vụ của Oceanbank… trong thời gian triển khai chương trình.
- Quà tặng: là 01 bình thuỷ tinh 500ml trị giá 10,000 VND
- Mỗi khách hàng được nhận tối đa 01 phần quà trong suốt thời gian triển khai chương trình.
6. Cơ cấu quà tặng
STT

1

2

Kỳ hạn gửi

Từ 01 tháng đến 02
tháng

Từ 06 tháng trở lên

Đơn giá
quà tặng
(VND)

Số tiền gửi (VND)
tối thiểu /1TTK

Loại quà tặng

70,000,000 –
<300,000,000

Bình thuỷ tinh 500ml

10,000

300,000,000 <650,000,000

Áo mưa

42,000

>=650,000,000

Bộ cốc

100,000

Dưới 50,000,000

Bình thuỷ tinh 500ml

10,000

50,000,000 –
<200,000,000

Áo mưa

42,000

>= 200,000,000

Bộ cốc

100,000

Ghi chú

7. Quy định khác:
a. Ngoài chương trình “Ưu đãi lãi suất áp dụng cho khách hàng trung và cao tuổi”, Khách hàng tham
gia Chương trình này sẽ không được tham gia vào các Chương trình khuyến mãi khác hoặc
Chương trình ưu đãi lãi suất khác của Oceanbank. Đồng thời, tổng mức lãi suất áp dụng cho từng
thẻ tiết kiệm không vượt trần lãi suất theo quy định của ngân hàng nhà nước (bao gồm lãi suất quy
đổi của tất cả quà tặng + lãi suất chương trình, chính sách khác nếu có + lãi suất niêm yết của
Oceanbank).
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b. Khách hàng cam kết hoàn lại toàn bộ số tiền tương ứng với giá trị quà tặng đã nhận (nếu có) cho
Oceanbank nếu tất toán Thẻ tiết kiệm trước hạn. Oceanbank sẽ thực hiện thu hồi toàn bộ giá trị quà
tặng bằng cách trừ trực tiếp vào số tiền gốc và lãi của Khách hàng khi tất toán thẻ tiết kiệm trước
hạn.
c.

Trong trường hợp có khiếu nại của Khách hàng, tranh chấp sẽ đước xử lý trên nguyên tắc thỏa
thuận giữa các bên. Trường hợp vẫn không xử lý được sẽ giải quyết theo quy định của Pháp luật.

d. Oceanbank cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về Chương trình khuyến mãi
trên theo các quy định của Pháp luật hiện hành.
Trân trọng thông báo!
Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương – OceanBank
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