
 

 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

“TIẾT KIỆM CHÀO HÈ, ĐÓN QUÀ CỰC CHẤT” 

 

1. Nội dung khuyến mãi 

- Cấp mã dự thưởng tham gia quay số trúng thưởng cho mỗi giao dịch tiền gửi từ 10.000.000 VND với 

kỳ hạn từ 06 tháng trở lên. 

- Số lượng mã dự thưởng Khách hàng nhận được tương ứng với số tiền gửi và kỳ hạn gửi. 

- Không giới hạn số lượng mã dự thưởng đối với một khách hàng. 

- Quà tặng trị giá tới 110.000.000 VND 

2. Thời gian khuyến mãi 

Bắt đầu từ 0:00:00 ngày 05/05/2022 đến 23:59:59 ngày 01/08/2022 

3. Điều kiện tham gia chương trình 

Khách hàng là cá nhân phát sinh giao dịch gửi tiền tại OceanBank (trừ Khách hàng là CBNV OceanBank) 

- Tiền gửi: bao gồm là tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi có kỳ hạn gửi (không áp dụng đối với tiền gửi tái tục, 

không áp dụng với tiền gửi gửi góp, tiền gửi online). 

- Đồng tiền gửi: VND; 

- Thời hạn gửi: kỳ hạn tương đương từ 06 tháng trở lên; 

- Số tiền gửi tối thiểu: 10.000.000 VND. 

4. Quy định về giải thưởng 

- Cơ cấu giải thưởng 

Loại giải 
Số lượng 

giải 
Giải thưởng 

Giá trị mỗi giải 
(VND đã bao 

gồm VAT) 

Tổng giá trị 
(VND đã bao 

gồm VAT) 

Giải đặc biệt 01 
Xe máy SH 150i 2022 
phiên bản cao cấp 

110.000.000 110.000.000 

Giải nhất 01 
Tủ lạnh Hitachi Inverter 406 
lít R-FVX510PGV9 

16.000.000 16.000.000 

Giải nhì 02 
Nồi cơm điện tử cao tần 
Cuckoo 1.8 lít CRP-
HWF1000F/BKBRVN 

7.000.000 14.000.000 

Giải ba 15 
Quạt điện cây Panasonic 
F308NHB 

2.600.000 39.000.000 

Giải may mắn 40 
Ấm siêu tốc Inox Sunhouse 
1.7 lít SHD1370 

490.000 19.600.000 

- Quy định cấp mã dự thưởng 

Số lượng mã dự thưởng đối với mỗi khoản tiền gửi của KH nhận được xác định như sau (chỉ lấy phần 

nguyên, không làm tròn số):  

𝑆ố 𝑙ượ𝑛𝑔 𝑚ã 𝑑ự 𝑡ℎưở𝑛𝑔 1 𝐾𝐻 𝑛ℎậ𝑛 đượ𝑐 =
Số tiền gửi 

10.000.000 VND
 x kỳ hạn gửi tiền (tháng) 

Ví dụ: KH gửi 1.505.000.000 VND tiết kiệm thông minh – Smart Saving, kỳ hạn gửi 225 ngày. Số lượng mã 

dự thưởng được tính như sau: 

Quy đổi: kỳ hạn gửi tiền (chỉ lấy phần nguyên, không làm tròn số) = 225/30 = 7,5 (lấy phần nguyên là 07 

tháng). 

Số lượng mã dự thưởng của KH = 1.505.000.000/10.000.000 x 7 = 1053,5 (lấy phần nguyên là 1053 mã). 

 

 



 

 

5. Quy định về tất toán tiền gửi trước hạn 

- Khi KH rút trước hạn khoản tiền gửi trước thời điểm OceanBank thực hiện quay thưởng, OceanBank 

sẽ loại toàn bộ mã dự thưởng đã cấp cho KH tương ứng với khoản tiền gửi rút trước hạn khỏi hệ thống mã dự 

thưởng trước thời điểm quay thưởng. 

- Trường hợp KH đã nhận thưởng và rút trước hạn khoản tiền gửi hoặc không thực hiện đúng các điều 

kiện cam kết, Đơn vị thực hiện thu hồi toàn bộ số tiền tương ứng với phần quà/phần thưởng đã tặng cho KH 

bằng cách trừ trực tiếp vào số tiền gốc và lãi của KH khi tất toán tiền gửi trước hạn. Trong trường hợp khoản 

tiền gửi của KH ít hơn giá trị phần quà/phần thưởng Khách hàng phải thanh toán cho OceanBank giá trị còn lại 

của giải thưởng mà Khách hàng đã nhận sau khi thu hồi toàn bộ số tiền gửi. 

- Trường hợp KH chuyển nhượng tiền gửi cho người khác, quà tặng KH đã nhận trước đó sẽ do bên 

chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng thỏa thuận và xử lý. Nếu bên nhận chuyển nhượng rút trước hạn, 

xử lý quà tặng/phần thưởng như trường hợp với KH rút trước hạn. 

6. Cách thức trao thưởng: 

- Khách hàng trúng thưởng sẽ được OceanBank gửi tin nhắn hoặc gọi điện/gửi email chúc mừng, đồng 

thời thông báo cụ thể về việc trao giải thưởng. 

- Danh sách Khách hàng trúng thưởng sẽ được công bố trên website của Ngân hàng: www.oceanbank.vn 

- Sau khi xác định được giải thưởng OceanBank sẽ chủ động liên hệ qua điện thoại/email và trao thưởng 

cho Khách hàng tại tòa nhà Deaha, số 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. OceanBank không chịu trách nhiệm trong 

trường hợp không liên lạc được với Khách hàng trúng thưởng theo số điện thoại/email mà Khách hàng đã cung 

cấp khi Khách hàng đăng ký thông tin với Oceanbank 

- Khách hàng trúng thưởng xuất trình CMND/Hộ chiếu/CCCD còn thời hạn của Khách hàng để được trao 

thưởng. Trường hợp Khách hàng trúng thưởng ủy quyền cho người khác đến nhận giải thì người được ủy 

quyền xuất trình giấy ủy quyền có công chứng và các giấy tờ tùy thân còn hạn (CMND/Hộ chiếu/CCCD) của 

người được ủy quyền đến nhận giải. 

- Giải thưởng của Khách hàng có hiệu lực trong vòng 45 ngày kể từ ngày kết thúc quay thưởng. Sau thời 

gian này, nếu Khách hàng không đến OceanBank để nhận giải thưởng thì OceanBank sẽ xử lý giải thưởng đó 

theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam 

7. Các quy định khác của Chương trình: 

- OceanBank được quyền điều chỉnh nội dung thể lệ Chương trình này và các quy định có liên quan 

- OceanBank được phép thu thập, sử dụng và cung cấp hình ảnh, thông tin cá nhân của KH 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 Khách hàng 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 ưu đãi trong tương lai, các 

mục đích về quảng cáo, khuyến mại khác mà không phải trả bất kỳ khoản thù lao hoặc đền bù nào. 

- Trong trường hợp có khiếu nại của Khách hàng, tranh chấp sẽ được giải quyết trên nguyên tắc thỏa 

thuận giữa các bên hoặc giải quyết theo quy định của pháp luật khi các bên không đạt được thỏa thuận chung. 

- OceanBank được quyền miễn trách nhiệm đối với các trường hợp bất khả kháng dẫn đến việc không thể hoặc 

làm chậm việc triển khai Chương trình. 

- Bằng việc tham gia Chương trình này, KH mặc định chấp nhận tất cả các điều khoản, điều kiện của 

Chương trình. 

- KH tham gia Chương trình trúng thưởng, trước khi nhận giải thưởng KH có nghĩa vụ nộp tiền thuế thu 

nhập cá nhân tương ứng (nếu có) cho OceanBank, OceanBank thực hiện kê khai và khấu trừ thuế thu nhập cá 

nhân của KH nộp cho Cơ quan Thuế theo quy định của Pháp luật. 

- KH tham gia Chương trình này vẫn được hưởng các ưu đãi từ các chính sách/chương trình tiền gửi 

khác của OceanBank 

 

http://www.oceanbank.vn/

