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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI 

Mở App nhận quà, tránh xa Covid   

1. Nội dung khuyến mãi:  

 Tặng 50.000 VND vào tài khoản số điện thoại của khách hàng được sử dụng để đăng kí  và kích hoạt 

thành công Dịch vụ Easy OceanBank Mobile. 

 Áp dụng với 4.000 khách hàng đầu tiên kích hoạt thành công Dịch vụ trong thời gian diễn ra Chương 

trình. 

 Mỗi khách hàng chỉ được nhận ưu đãi 01 (một) lần duy nhất trong toàn bộ thời gian diễn ra Chương 

trình. 

 Tổng giá trị ưu đãi: theo thực tế phát sinh, tối đa 200.000.000 VND (Bằng chữ: Hai trăm triệu đồng). 

 

2. Thời gian khuyến mãi:  

Bắt đầu từ 0:00:00 ngày 01/10/2020 đến 23:59:59 ngày 31/12/2020.. 

3. Điều kiện tham gia Chương trình:  

Khách hàng cá nhân lần đầu kích hoạt thành công dịch vụ Easy OceanBank Mobile trong thời gian diễn 
ra chương trình, cụ thể: 

 Khách hàng đã đăng ký Dịch vụ nhưng chưa kích hoạt thành công trước khi diễn ra chương trình; 

 Khách hàng đăng ký Dịch vụ và đồng thời kích hoạt thành công trong thời gian diễn ra chương trình; 

 Không áp dụng đối với các Khách hàng hủy Dịch vụ và đăng ký lại; 

 Áp dụng tại: các Chi nhánh/ Phòng giao dịch của OceanBank trên toàn quốc. 

4. Cơ cấu giải thưởng: 

 Tặng 50.000 VND vào tài khoản số điện thoại của khách hàng được sử dụng để đăng kí và kích hoạt 

thành công Dịch vụ Easy OceanBank Mobile. 

 Tổng giá trị giải thưởng: Theo số lượng khách hàng đạt điều kiện được hưởng ưu đãi trong thực tế, 

tối đa 200.000.000 VND (Bằng chữ: Hai trăm triệu đồng). 

 Số lượng: 4.000 khách hàng cá nhân đầu tiên kích hoạt thành công Dịch vụ Easy OceanBank Mobile 

trong thời gian triển khai Chương trình. 

5. Cách thức trao thưởng:  

 50.000 VND được nạp vào tài khoản điện thoại của mỗi khách hàng đạt điều kiện nhận ưu đãi theo 

từng tuần, định kỳ 1 lần/tuần. 

 Các khách hàng được nhận ưu đãi sẽ được thông báo qua tin nhắn SMS với nội dung: “Quy khach 

da duoc nap 50.000 VND vao tai khoan. Cam on Quy khach da kich hoat thanh cong dich vu Easy 

OceanBank Mobile. Hotline: 1800588815”. 

6. Các quy định khác của Chương 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 
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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 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 Thương mại TNHH MTV Đại Dương - OceanBank 


