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CHƢƠNG TRÌNH ƢU ĐÃI ĐẶC BIỆT 

NHÂN DỊP SHB HỢP TÁC OCEN EDU PHÁT HÀNH THẺ TDQT & TRẢ GÓP LÃI SUẤT 0% 

Kể từ ngày 1/6/2020, Ocean Edu Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi đặc dành cho cán bộ nhân 

viên (viết tắt: CBNV) và khách hàng của SHB khi đăng ký và hoàn thiện học phí các chương trình tiếng 

Anh: 4-16 tuổi, IELTS, TOEIC với 100% giáo viên nước ngoài tại Ocean Edu như sau: 

1.1 Ƣu đãi học phí chƣơng trình tiếng Anh offline: 

Lộ trình đăng ký và hoàn 

thiện học phí (vt: STĐK) 

Ưu đãi 

học phí 

 Quà tặng 

Vở OE 

(quyển) 

Áo OE 

(cái) 
Balo OE  Buổi bổ trợ 

03 ≤ STĐK < 06 tháng 50% 5 - - Tặng 01 buổi học 

 bổ trợ ngữ 

pháp/mỗi tuần 

đăng ký (*) 

06 ≤ STĐK < 12 tháng 50% 5 1 - 

12 ≤ STĐK ≤ 48 tháng 50% 5 1 1 

 

1.2. Ƣu đãi học phí chƣơng trình tiếng Anh Online 

Lộ trình đăng ký và hoàn thiện 

học phí 
Ưu đãi học phí Online Giảm trừ tiền mặt 

½ cấp độ 35% - 

1 cấp độ 35% 1.000.000 

2 cấp độ 35% 3.000.000 

3 cấp độ 35% 5.000.000 

4 cấp độ 35% 7.000.000 

5 cấp độ 35% 10.000.000 

 (*) Lưu ý:  

- Quy định về thời lượng buổi học online: 2 giờ/buổi 

Trong đó: + 1 giờ học viên học và tương tác với GVNN; 

                 + 1 giờ học viên thực hành, làm bài tập do giáo viên giao và chữa;   

1.3 Các điều kiện áp dụng chƣơng trình ƣu đãi 

- CBNV SHB: Photo thẻ nhân viên/Giấy tờ chứng minh là CBNV SHB và giấy khai sinh của con 

ruột; 

- Khách hàng SHB: khách hàng cung cấp chứng từ sử dụng ít nhất 1 dịch vụ của SHB (chấp nhận 

chứng từ điện tử); 

- Chương trình ưu đãi này không áp dụng với lớp offline 1-1, lớp nhóm; 

- Chương trình ưu đãi này không áp dụng đồng thời với các chương trình ưu đãi khác; 

 

 


