THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI
Giao dịch liền tay nhận ngay tiền thưởng
1. Nội dung khuyến mãi:
Tri ân Khách hàng có nhu cầu mở tài khoản thanh toán, gửi tiền, mở thẻ tín dụng, vay vốn và sử dụng
các dịch vụ Ngân hàng điện tử trong thời gian diễn ra Chương trình.
2. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 9/12/2021 đến 25/12/2021
3. Đối tuợng áp dụng: Áp dụng đối với tất cả các KH là cá nhân sử dụng dịch vụ của OceanBank
gồm:
-

Mở tài khoản thanh toán và gửi tiền tại OceanBank;

-

Vay vốn phục vụ các mục đích tiêu dùng, sản xuất kinh doanh (không bao gồm vay cầm cố
tiền gửi tại OceanBank và các Ngân hàng khác);

-

Đăng ký và sử dụng dịch vụ Easy OceanBank Mobile;

-

Thực hiện giao dịch chuyển tiền liên ngân hàng và tăng số dư tiền gửi trên tài khoản thanh
toán;

-

Phát hành thẻ tín dụng quốc tế OceanBank – Visa Credit.

4. Địa điểm hưởng ưu đãi: Trên toàn hệ thống OceanBank
5. Điều kiện và điều khoản:
a.

Giải thưởng mở TKTT và gửi tiền tại OceanBank

-

Điều kiện tham dự:


KH chưa có/KH đã có thời gian đóng tài khoản tối thiểu 6 tháng thực hiện mở mới TKTT
bằng VND tại quầy giao dịch, đồng thời;



KH phát sinh giao dịch gửi tiền mới tại quầy (không bao gồm tiền gửi tái tục) trong thời gian
diễn ra Chương trình. Tiền gửi (TG) mở mới phải thỏa mãn các điều kiện sau:
 Loại hình tiền gửi: bao gồm tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi có kỳ hạn;
 Đồng tiền gửi: VND;
 Thời hạn gửi: từ 06 tháng trở lên hoặc các kỳ hạn tương đương;
 Số tiền gửi tối thiểu: 100.000.000 VND trở lên tại quầy.

-

Cơ cấu giải thưởng:
Tiêu chí giải thưởng

100.000.000 ≤ TG < 300.000.000
300.000.000 ≤ TG < 500.000.000
500.000.000 ≤ TG < 1000.000.000
1.000.000.000 ≤ TG < 3.000.000.000
3.000.000.000 ≤ TG < 5.000.000.000
TG ≥ 5.000.000.000

Giá trị quà tặng
(VND)
100.000
200.000
300.000
500.000
1.500.000
2.500.000

b.

Giải thưởng tín dụng

-

KH vay vốn tại OceanBank phát sinh giải ngân trong thời gian diễn ra Chương trình thỏa mãn
điều kiện sau:
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Phát sinh giải ngân mới trong thời gian diễn ra chương trình (không bao gồm khoản vay cầm
cố tiền gửi tại OceanBank và các Ngân hàng khác).



Thời gian vay vốn: trên 12 tháng.



Số tiền giải ngân tối thiểu: 300 triệu VND.

Cơ cấu giải thưởng:

-

Tiêu chí giải thưởng

STT

Giá trị quà tặng
(VND)

1

KH giải ngân sớm nhất mỗi tuần trong thời gian triển khai chương trình

-

Từ 9/12/2021 - 16/12/2021

1.000.000

-

Từ 17/12/2021 - 25/12/2021
KH có số tiền giải ngân cao trong thời gian triển khai chương trình
Từ 300 triệu đến dưới 500 triệu

1.000.000
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-

250.000

Từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ

500.000

Từ 1 tỷ đến dưới 2 tỷ

700.000

-

Từ 2 tỷ đến dưới 3 tỷ

1.000.000

-

Từ 3 tỷ đến dưới 5 tỷ

1.500.000

-

Từ 5 tỷ trở lên

2.000.000

-

c.

Giải thưởng giao dịch chuyển tiền liên ngân hàng và tăng số dư tiền gửi trên tài khoản thanh
toán

-

KH đồng thời đáp ứng tất cả các điều kiện về số dư tiền gửi trên tài khoản thanh toán, số lượng
giao dịch chuyển tiền liên ngân hàng qua IB/MB với giá trị giao dịch tối thiểu từ 500.000 VND, có
ít nhất 1 tài khoản tiền gửi/có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên tại OceanBank trong thời gian diễn ra
chương trình

-

Cơ cấu giải thưởng:
Tiêu chí giải thưởng

Giá trị quà
tặng (VND)

KHCN có số dư bình quân (SDBQ) trên tài khoản thanh toán cao nhất, thực hiện tối thiểu 10 giao
dịch chuyển tiền liên ngân hàng qua IB/MB (giá trị mỗi giao dịch từ 500.000 VND trở lên) và đồng
thời có tối thiểu 1 khoản tiền gửi tiết kiệm/có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên tại OceanBank trong thời gian
diễn ra chương trình
01 Giải nhất (riêng SDBQ trên TKTT tối thiểu đạt 150.000.000 VND)

12.000.000

01 Giải nhì (riêng SDBQ trên TKTT tối thiểu đạt 120.000.000 VND)

8.000.000

02 Giải ba (riêng SDBQ trên TKTT tối thiểu đạt 80.000.000 VND)

5.000.000

15 Giải khuyến khích (riêng SDBQ trên TKTT tối thiểu đạt 20.000.000 VND)

1.000.000

d.

Giải thưởng dịch vụ Easy OceanBank Mobile

-

KH lần đầu tiên kích hoạt thành công dịch vụ Easy OceanBank Mobile trong thời gian diễn ra
Chương trình (không áp dụng đối với KH đã hủy dịch vụ và kích hoạt lại).

-

Cơ cấu giải thưởng:
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Tiêu chí giải thưởng
Kích hoạt thành công lần đầu dịch vụ Easy OceanBank Mobile

Giá trị quà tặng
(VND)
50.000

e.

Giải thưởng thẻ Visa Credit

-

KH phát hành thẻ tín dụng quốc tế OceanBank – Visa Credit trong thời gian diễn ra Chương trình
sẽ được hoàn phí thường niên năm đầu tiên của thẻ (chỉ áp dụng đối với thẻ chính).

-

Cơ cấu giải thưởng:
Tiêu chí giải thưởng

Giá trị quà tặng (VND)

Hạng Vàng

399.000

Hạng Chuẩn

299.000

Lưu ý: Chỉ áp dụng với 100 chủ thẻ chính được cấp thẻ sớm nhất đối với mỗi hạng thẻ Vàng,
Chuẩn (dựa trên thời gian hệ thống Smart Vista cấp số thẻ tín dụng).
Trân trọng thông báo!
Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương - OceanBank
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