THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI
Tiêu xài thật đã cùng thẻ Visa OceanBank
1. Nội dung khuyến mãi:
Tối đa 700 KH đầu tiên đạt điều kiện nhận ưu đãi được tặng 300.000 VND vào tài khoản thẻ Visa của
Khách hàng (KH)
2. Thời gian khuyến mãi: Từ 00:01 ngày 18/12/2017 và kết thúc vào 23:59 ngày 16/03/2018.
3. Loại thẻ áp dụng: thẻ tín dụng quốc tế Visa OceanBank
4. Áp dụng tại: các Chi nhánh/ Phòng giao dịch của OceanBank trên toàn quốc.
5. Điều kiện nhận khuyến mãi:



KH được phê duyệt HMTD, phát hành thẻ và kích hoạt thẻ thành công trong thời gian diễn ra
chương trình
Trong 03 kỳ sao kê đầu tiên kể từ ngày phát hành thẻ, KH chi tiêu thanh toán thành công tối thiểu
02 triệu đồng và tối thiểu 09 giao dịch (chỉ tính các giao dịch thanh toán mua hàng hóa, dịch vụ ở
trong và ngoài nước; không bao gồm các giao dịch rút tiền mặt; giao dịch thanh toán các loại lãi,
phí; giao dịch làm giảm dư nợ của KH; giao dịch bị hủy, hoàn lại hoặc có tranh chấp)

Lưu ý: các giao dịch trong 03 kỳ sao kê đầu tiên kể từ ngày phát hành thẻ của KH có thể nằm
ngoài thời gian triển khai Chương trình.
 Các ưu đãi chỉ áp dụng cho thẻ chính. Giao dịch của thẻ phụ được tính cho thẻ chính.
 Các giao dịch được xác định theo ngày ghi nhận thành công vào hệ thống OceanBank.
 Mỗi tài khoản thẻ Visa chỉ được nhận ưu đãi tối đa 01 lần trong suốt thời gian diễn ra chương trình
6. Thời gian và tài khoản nhận ưu đãi:


Trong thời gian từ tháng 01 đến tháng 07 năm 2018, OceanBank sẽ tiến hành tặng ưu đãi cho KH
đủ điều kiện trước ngày 15 hàng tháng.
 Số tiền ưu đãi tặng cho KH được chuyển vào tài khoản thẻ tín dụng VISA02 của KH
7. Các quy định khác của Chương trình:











Trong trường hợp có khiếu nại của KH, tranh chấp sẽ được xử lý trên nguyên tắc thoả thuận giữa
các bên. Trường hợp vẫn không xử lý được sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật;
OceanBank cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về Chương trình trên theo các
quy định của pháp luật hiện hành.
KH được nhận ưu đãi chịu toàn bộ các chi phí liên quan tới việc nhận thưởng theo quy định hiện
hành, bao gồm cả thuế thu nhập không thường xuyên và các chi phí liên quan khác (nếu có).
OceanBank là chủ thể quyết định cuối cùng trong việc xét duyệt ưu đãi cho KH. Với những KH
không đủ điều kiện theo quy định, KH bị nghi ngờ gian lận và cố tình hoặc kết cấu với bên thứ ba
trục lợi từ Chương trình nêu trên, OceanBank có toàn quyền từ chối xử lý và được miễn trừ các
trách nhiệm liên quan.
OceanBank được quyền miễn trách nhiệm đối với các trường hợp bất khả kháng xảy ra trong thời
gian triển khai Chương trình làm cho các giao dịch của chủ thẻ sai lệch, không thể thực hiện thanh
toán.
OceanBank có quyền truy thu số tiền đã chi ưu đãi cho KH bằng cách ghi nợ lại tài khoản cá
nhân/tài khoản thẻ của KH mà không cần báo trước đối với các giao dịch đã được hưởng ưu đãi sai
do sự cố hệ thống hoặc không đáp ứng đủ các điều kiện theo Chương trình sau khi tiến hành tra
soát và đối chiếu số liệu trên hệ thống.
KH được quyền khiếu nại về việc ưu đãi trong vòng 45 ngày làm việc tính từ ngày kết thúc thời
gian tặng ưu đãi. Hết thời gian trên, OceanBank không chịu trách nhiệm xử lý các khiếu nại của KH.
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OceanBank được phép thu thập, sử dụng hình ảnh, tên, thông tin cá nhân của các KH nhận ưu đãi
nhằm thực hiện các công việc liên quan đến Chương trình; cũng như được cung cấp, sử dụng và
công bố thông tin cá nhân của KH với những mục đích khác ngoài Chương trình này, bao gồm các
công việc liên quan đến truyền thông thương mại trên các phương tiện truyền thông cho các
chương trình khuyến mại trong tương lai, các mục đích về quảng cáo, khuyến mại khác mà không
đòi hỏi bất kỳ thù lao, hoặc đến bù nào.
Bằng việc tham gia nhận ưu đãi theo Chương trình này, chủ thẻ mặc định chấp nhận tất cả các điều
khoản và điều kiện của Chương trình được liệt kê trong Nội dung Chương trình ưu đãi này.

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