THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI
Bay cao, bay xa cùng OceanBank
1. Nội dung khuyến mãi:
Trao thưởng cho Khách hàng theo thứ tự 01 Giải nhất, 01 Giải nhì, 10 Giải ba tương ứng với các Khách
hàng có tổng giá trị giao dịch mua vé máy bay trực tuyến thành công bay bằng thẻ ghi nợ nội địa
OceanBank tại website http://www.vietnamlines.com theo thứ tự từ cao xuống thấp trong khoảng thời
gian diễn ra Chương trình, đáp ứng đầy đủ điều kiện chương trình.
Cơ cấu giải thưởng như sau:


01 Giải nhất: 01 Máy giặt sấy Electrolux 8 KG.



01 Giải nhì: 01 Internet Tivi Sony 40 inch.



10 Giải ba: 01 Máy xay sinh tố.

2. Thời gian khuyến mãi: Từ 00:01 ngày 18/12/2017 và kết thúc vào 23:59 ngày 18/01/2018.
3. Điều kiện tham gia Chương trình:


Khách hàng có sử dụng thẻ ghi nợ nội địa và dịch vụ Easy Internet Banking của OceanBank.



Khách hàng thực hiện ít nhất 01 (một) giao dịch mua vé máy bay trực tuyến thành công bằng thẻ ghi
nợ nội địa của OceanBank thông qua trang web www.vietnamairlines.com trong thời gian diễn ra
Chương trình.

4. Áp dụng tại: các Chi nhánh/ Phòng giao dịch của OceanBank trên toàn quốc.
5. Điều kiện nhận khuyến mãi:




Khách hàng có tổng giá trị giao dịch mua vé máy bay trực tuyến thành công cao nhất theo thứ tự từ
cao xuống thấp trong khoảng thời gian hiệu lực của Chương trình cụ thể như sau:


Giải nhất: Khách hàng có tổng giá trị giao dịch mua vé máy bay trực tuyến thành công lớn nhất.



Giải nhì: Khách hàng có tổng giá trị giao dịch mua vé máy bay trực tuyến thành công lớn thứ nhì.



Giải ba: 10 Khách hàng có tổng giá trị giao dịch mua vé máy bay trực tuyến thành công lớn tiếp
sau Giải nhì.

Trường hợp nếu có từ 02 (hai) Khách hàng trở lên có tổng giá trị giao dịch mua vé máy bay trực tuyến
thành công bằng nhau thì Khách hàng có thời gian giao dịch thành công đầu tiên sớm hơn trong
khoảng thời gian hiệu lực của Chương trình sẽ được ưu tiên xếp trên để làm cơ sở xác định giải
thưởng.



Khách hàng trúng thưởng phải xuất trình CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân còn hiệu lực để
nhận thưởng. Trường hợp Khách hàng trúng thưởng ủy quyền cho người khác đến nhận giải, người
được ủy quyền phải xuất trình giấy ủy quyền có công chứng và CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công
dân còn thời hạn của người được ủy quyền để nhận thưởng.



Giải thưởng của Khách hàng có hiệu lực trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày kết thúc lễ trao
thưởng. Sau thời gian này, nếu không có Khách hàng nào đến OceanBank để nhận thưởng thì
OceanBank sẽ giữ lại giải thưởng đó và ngân sách chi cho giải thưởng sẽ đưa vào thu nhập của
OceanBank và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.
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6. Địa điểm và thời gian trao thưởng:


Lễ trao thưởng được tổ chức tại Trụ sở chính OceanBank (Tòa nhà Deaha, số 360 Kim Mã, Ba Đình,
Hà Nội) theo hình thức tặng hiện vật.



Trường hợp Khách hàng trúng thưởng không có mặt tại buổi lễ trao thưởng thì trong vòng 07 (bảy)
ngày làm việc sau khi xác định được giải thưởng, OceanBank sẽ chủ động liên hệ qua điện thoại/email
để thông báo trúng giải và trao thưởng cho Khách hàng. OceanBank không chịu trách nhiệm trong
trường hợp không liên hệ được với khách hàng theo số điện thoại/email mà Khách hàng đã cung cấp
khi Khách hàng đăng ký thông tin với OceanBank. Địa điểm trao thưởng cho Khách hàng tại ĐVKD
nơi Khách hàng chỉ định để đến nhận thưởng.



Ngày trao thưởng dự kiến là 25/01/2018.
(*) OceanBank sẽ thông báo tới Khách hàng về địa điểm và ngày trao thưởng chính thức trên website
của Ngân hàng www.oceanbank.vn.

7. Các quy định khác của Chương trình:


Khách hàng tham gia Chương trình “Bay Cao, Bay Xa Cùng OceanBank” nhận giải thưởng theo
Chương trình này phải chịu thuế thu nhập cá nhân (nếu có) theo quy định hiện hành và ủy quyền cho
OceanBank trích và nộp số tiền thuế thu nhập cá nhân này (nếu có) theo quy định của Pháp luật.
OceanBank được quyền yêu cầu Khách hàng nộp thuế thu nhập cá nhân (nếu có) theo quy định của
Pháp luật và Khách hàng phải hoàn thành nghĩa vụ thuế trước khi nhận giải thưởng.



Nếu do bất kỳ lý do nào mà Chương trình này bị cản trở hoặc không thực hiện như kế hoạch,
OceanBank được quyền: (i) tước quyền của bất kỳ Khách hàng tham gia Chương trình này trong
trường hợp phát hiện Khách hàng có hành vi gian lận, giả mạo hoặc gây cản trở Chương trình; (ii)
chỉnh sửa, tạm dừng, chấm dứt hoặc hủy Chương trình này theo luật định, nếu được cơ quan có
thẩm quyền đồng ý trong trường hợp phát sinh việc phá hoại, cúp điện, thiên tai, bạo động, đình công,
lỗi virut máy tính, lỗi hệ thống, can thiệp không cho phép, gian lận, lỗi kỹ thuật hay lý do nào khác
ngoài tầm kiểm soát của OceanBank mà gây ảnh hưởng phá hủy việc thực hiện an ninh, công bằng
hay tính trung thực của Chương trình.



Khách hàng đồng ý, chấp thuận cho OceanBank được phép thu thập, sử dụng và cung cấp hình ảnh
và thông tin cá nhân của Khách hàng nhằm thực hiện các công việc liên quan đến Chương trình.
Bằng việc tham gia Chương trình này, Khách hàng chấp thuận rằng OceanBank được cung cấp, sử
dụng và công bố thông tin cá nhân của người tham gia với những mục đích khác ngoài Chương trình,
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 đền bù nào.



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



OceanBank có trách nhiệm thông báo thời gian, địa điểm tổ chức Chương trình, lưu trữ bằng chứng
xác định trúng giải và trao thưởng theo quy định của Pháp luật.

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