THỂ LỆ CHƢƠNG TRÌNH ƢU ĐÃI

CÓ EASY TIÊU THỎA THÍCH
1. Tên Chƣơng trình ƣu đãi: CÓ EASY TIÊU THỎA THÍCH
2. Thời gian triển khai: Bắt đầu từ 0:00:00 ngày 24/11/2022 đến 23:59:59 ngày 22/12/2022.
3. Địa bàn áp dụng: Các Chi nhánh/ Phòng giao dịch của OceanBank trên toàn quốc.
4. Cơ cấu ƣu đãi/quà tặng và điều kiện áp dụng:
Khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ Easy OceanBank Mobile trong thời gian diễn ra Chương
trình được nhận ưu đãi theo các điều kiện dưới đây:
CHƢƠNG TRÌNH “CÓ EASY TIÊU THỎA THÍCH”
Thời gian áp dụng: 24/11/2022 – 22/12/2022
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5. Cách thức chi thƣởng:
 Đối với KH thanh toán bằng phương thức VNPAY-QR trên ứng dụng Easy OceanBank Mobile
đồng thời nhập mã ưu đãi tương ứng tại các điểm chấp nhận thanh toán của VNPAY đạt điều
kiện nhận ưu đãi theo nội dung quy định tại Điều 4 của Chương trình này: Hệ thống tự động
giảm trực tiếp 100.000 VND hoặc 50.000 VND trên tổng giá trị thanh toán tùy thuộc mức ưu đãi
được áp dụng tại từng điểm chấp nhận thanh toán.
 Đối với KH mua vé máy bay trên ứng dụng Easy OceanBank Mobile đạt điều kiện nhận ưu đãi
theo nội dung quy định tại Điều 4 của Chương trình này: KH nhập mã “OCEAN” trước khi thanh
toán, hệ thống tự động giảm trực tiếp 100.000 VND trên tổng giá trị thanh toán.
6. Các quy định khác của Chƣơng trình:
 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 KH 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.
 OceanBank sẽ công bố minh bạch Danh sách KH được nhận thưởng trên website
www.oceanbank.vn theo phuơng án ẩn một số ký tự trên số điện thoại của KH để bảo mật thông
tin cá nhân của KH.
 Trong trường hợp có khiếu nại của KH, 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.
Trân trọng thông báo!
Ngân hàng Thƣơng mại TNHH MTV Đại Dƣơng - OceanBank

