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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI 
Tri ân Khách hàng – Mừng Khai trương Trụ sở mới OceanBank CN 

Thăng Long 

1. Tên chương trình khuyến mại: “Tri ân khách hàng - Mừng Khai trương Trụ sở mới OceanBank CN 
Thăng Long” 

2. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/11/2017 đến hết ngày 31/12/2017 

3. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Tiền gửi tiết kiệm VNĐ hình thức trả lãi cuối kỳ, trả lãi định kỳ, trả lãi 
hàng tháng, và tiết kiệm smart savings của KH cá nhân. 

 Hình thức khuyến mại: Tặng quà bằng hiện vật: Móc chìa khóa, Áo mưa, Ba lô trẻ em, Mũ bảo hiểm. 

4. Phạm vi/ địa bàn thực hiện: Tại Chi nhánh Thăng Long 

5. Đối tượng hưởng khuyến mại: Áp dụng đối với tất cả các Khách hàng (KH) là cá nhân mở Thẻ tiết 
kiệm VND từ 20 triệu đồng trở lên đến dưới 1 tỷ đồng (TTK). Áp dụng loại hình tiết kiệm hình thức trả lãi 
cuối kỳ, trả lãi định kỳ, trả lãi hàng tháng, trả lãi trước và tiết kiệm smart savings, (không áp dụng sổ tự 
động tái tục) tại Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương – Chi nhánh Thăng Long trong thời 
gian triển khai Chương trình, đáp ứng đầy đủ các điều kiện của Chương trình này. 

6. Nội dung khuyến mại: 

a. Hình thức khuyến mại: Tặng quà hiện vật. 

b. Cơ cấu giải thưởng: 

Số tiền gửi (VND) 
tối thiểu/1 TTK (tối 
đa dưới 1 tỷ đồng) 

Kỳ hạn gửi 

Cơ cấu giải thưởng 

Loại quà 
tặng 

Giá trị quà tặng 
(VND) 

Số lượng quà 
tặng 

≥ 100,000,000 - 1 tháng  
- Từ 30 ngày đến 59 ngày 

Móc chìa 
khóa 3,200 

100 
≥ 50,000,000 - 2 tháng 

- Từ 60 ngày đến 89 ngày   

≥ 20,000,000 - Từ 6 tháng trở lên 
- Từ 180 ngày trở lên   

≥ 10,000,000 - Từ 1 năm trở lên 
- Từ 360 ngày trở lên   

≥ 150,000,000 - 1 tháng  
- Từ 30 ngày đến 59 ngày 

Móc chìa 
khóa 3,200 

100 

≥ 75,000,000 - 2 tháng 
- Từ 60 ngày đến 89 ngày   

≥ 30,000,000 - Từ 6 tháng trở lên 
- Từ 180 ngày trở lên   

≥ 15,000,000 - Từ 1 năm trở lên 
- Từ 360 ngày trở lên   
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≥ 220,000,000 - 1 tháng  
- Từ 30 ngày đến 59 ngày 

Móc chìa 
khóa  3,200 

100 

≥ 110,000,000 - 2 tháng 
- Từ 60 ngày đến 89 ngày   

≥ 40,000,000 - Từ 6 tháng trở lên 
- Từ 180 ngày trở lên   

≥ 20,000,000 - Từ 1 năm trở lên  
- Từ 360 ngày trở lên   

≥ 300,000,000 - 1 tháng  
- Từ 30 ngày đến 59 ngày Áo mưa 

 
42,000 

 
 

72 
 
 

≥ 150,000,000 - 2 tháng 
- Từ 60 ngày đến 89 ngày   

≥ 50,000,000 - Từ 6 tháng trở lên 
- Từ 180 ngày trở lên   

≥ 25,000,000 - Từ 1 năm trở lên 
- Từ 360 ngày trở lên   

≥ 850,000,000 - 1 tháng  
- Từ 30 ngày đến 59 ngày 

Ba lô trẻ 
em 

 
Mũ bảo 

hiểm 

        100,000 
 

87,300 

18 
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≥ 425,000,000 - 2 tháng 
- Từ 60 ngày đến 89 ngày   

 ≥ 150,000,000 - Từ 6 tháng trở lên 
- Từ 180 ngày trở lên   

≥ 75,000,000 - Từ 1 năm trở lên 
- Từ 360 ngày trở lên   

 

- Tổng số quà tặng: 397 quà.  

- Tổng giá trị giải thưởng: 6,395,100 VND (Bằng chữ: Sáu triệu ba trăm chin mươi lăm nghìn một 
trăm đồng) 

c. Quyền lợi của khách hàng khi tham gia chương trình khuyến mại:  

- Khách hàng đáp ứng đủ điều kiện Chương trình và còn quà tặng sẽ được nhận quà tặng theo cơ 
cấu giải thưởng được quy định tại Thể lệ này. 

- Thời gian tặng quà: Vào ngày khách hàng mở TTK. 

- Địa điểm tặng quà: Chi nhánh Thăng Long, Số 01 Trung Hòa – Khu đô thị Trung Yên – Quận Cầu 
Giấy – Thành Phố Hà Nội. 

- Chương trình có thể kết thúc sớm hơn thời gian khuyến mại tại Thể lệ nếu hết quà tặng. 
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7. Quy định về đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến chương 
trình khuyến mại: Triệu Thị Thu Hòa- Phó giám đốc Phòng Khách hàng bán lẻ, Điện thoại liên hệ: 
024.37726000 (Máy lẻ 1257) 

8. Các quy định khác 

- Thẻ tiết kiệm được tham gia Chương trình khuyến mãi này và chương trình khuyến mãi, chính sách 
khác (nếu có) nhưng phải đảm bảo tổng mức lãi suất áp dụng cho từng thẻ tiết kiệm không vượt 
trần lãi suất theo quy định của Ngân hàng nhà nước (bao gồm lãi suất quy đổi của tất cả quà tặng + 
lãi suất chương trình, chính sách khác nếu có + lãi suất niêm yết). 

- Khách hàng cam kết trả lại tiền tương ứng với số tiền quà tặng đã nhận nếu tất toán TTK trước hạn. 
Khách hàng sẽ phải hoàn lại toàn bộ số tiền tương ứng với giá trị quà tặng đã nhận (nếu có) cho 
OceanBank, OceanBank sẽ thực hiện thu hồi toàn bộ giá trị quà tặng bằng cách trừ trực tiếp vào số 
tiền gốc và lãi của KH khi tất toán TTK trước hạn. 

- Trong trường hợp có khiếu nại của Khách hàng, 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 khuyến mại 
trên theo các quy định của pháp luật hiện hành. 

Trân trọng thông báo! 

Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương - OceanBank 

 


