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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI 
Ngày mua sắm trực tuyến cùng thẻ Napas OceanBank 

 

1. Nội dung khuyến mãi:  

Tặng tiền chuyển khoản cho các chủ thẻ nội địa NAPAS OceanBank và có tổng số lượng hoặc giá trị thanh 

toán trực tuyến bằng 01 (một) số thẻ qua cổng NAPAS OceanBank cao nhất trong thời gian áp dụng Chương 

trình 

2. Thời gian khuyến mại:  từ 0:00:00 ngày 30/11/2020 đến 23:59:59 ngày 6/12/2020. 

3. Quà tặng: Tiền chuyển khoản 

4. Đối tượng áp dụng: Chủ thẻ nội địa Napas OceanBank 

5. Cơ cấu giải thưởng: 

STT Hạng mục Giá trị giải Số lượng 

A Giải số lượng giao dịch nhiều nhất  

1 Giải đặc biệt 25.000.000  1 

2 Giải nhất 5.000.000  5 

3 Giải nhì 3.000.000  10 

4 Giải ba  1.000.000  20 

5 Giải khuyến khích    500.000  100 

B Giải giá trị giao dịch cao nhất 

1 Giải đặc biệt 25.000.000  1 

2 Giải nhất 5.000.000  5 

3 Giải nhì 3.000.000  10 

4 Giải ba  1.000.000  20 

5 Giải khuyến khích    500.000  100 

 

6. Điều kiện nhận giải thưởng: 

 Khách hàng có tổng số lượng giao dịch và tổng giá trị giao dịch thanh toán trực tuyến ghi nhận 

thành công qua cổng NAPAS OceanBank bằng 01 (một) số thẻ nhiều nhất trong thời gian áp dụng 

Chương trình.  

 Mỗi chủ thẻ ứng với mỗi số thẻ nội địa chỉ được nhận 01 (một) giải thưởng.   

 Đối với các chủ thẻ có tổng số lượng hoặc giá trị thanh toán cao bằng nhau, Chương trình sẽ xét 

thưởng cho khách hàng đạt số lượng hoặc giá trị thanh toán giao dịch cao sớm hơn. 

7. Cách hình thức xét thưởng và trao giải: 
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 Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc Chương trình, NAPAS sẽ gửi danh sách 

chủ thẻ và giao dịch hợp lệ theo ghi nhận trên hệ thống NAPAS cho OceanBank để xét thưởng và 

xác minh thông tin khách hàng.  

 Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày nhận được danh sách xét thưởng của 

NAPAS, OceanBank phối hợp xác minh và gửi xác nhận thông tin khách hàng cho NAPAS để trả 

thưởng.  

 Trong vòng 10 (mười) ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày nhận được công văn xác minh, 

OceanBank sẽ công bố danh sách trúng thưởng trên website và thông báo cho  khách hàng 

 NAPAS sẽ trả thưởng bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản thanh toán của Khách hàng 

trúng thưởng.  

 
Trân trọng thông báo! 

Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương - OceanBank 

 


