
 

 

 

 

1. Tên chương trình khuyến mại: CÓ MOCA - NẠP TIỀN CỰC ĐÃ 

2. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại: DỊCH VỤ THANH TOÁN MOCA 

3. Thời gian khuyến mại: 22/06/2017 – 31/12/2017 

4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc 

5. Hình thức khuyến mại: Giảm giá trực tiếp cho giao dịch nạp tiền điện thoại hoặc mua mã thẻ trên 

ứng dụng Moca cho người thoả mãn điều kiện của chương trình.  

6. Khách hàng của chương trình khuyến mại: Khách hàng là cá nhân cài đặt và sử dụng ứng dụng 

thanh toán di động Moca trong thời gian khuyến mại. Khách hàng cần tham gia chương trình khuyến 

mại và đạt yêu cầu theo thể lệ để được nhận giải thưởng.   

7. Cơ cấu giải thưởng: 

TT Cơ Cấu Giải thưởng Trị giá giải thưởng 

(VNĐ) 

Số giải Thành tiền 

(VNĐ) 

1 Tặng 40.000đ khi KH 

cài Moca và nhập mã 

VPGIFT  

40.000  15.000 600.000.000 

 Tổng cộng:  600.000.000 

Lưu ý: 

- Khuyến mại không được quy đổi thành tiền mặt 

- Không áp dụng hai hình thức khuyến mãi trên một hoá đơn 

- Không áp dụng với thẻ virtual card 

- Chương trình không cùng áp dụng với một số ưu đãi khác 

8. Nội dung chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại:  

-  Khách hàng  chưa t ng sử dụng dịch vụ Moca trước khi chương trình di n ra  thực hiện cài đặt ứng 

dụng, kích hoạt thành công và liên kết thông tin thẻ nội địa và quốc tế    ank trong thời gian triển 

khai chương trình   

- Kích hoạt dịch vụ thành công: Được hiểu là khi khách hàng liên kết thông tin thẻ nội địa và thẻ quốc 

tế do ngân hàng    ank phát hành thành công trong ứng dụng Moca;  

-  M i Khách hàng được nhận khuyến mãi tối đa 0  lần trong thời gian triển khai chương trình.  

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH 

“CÓ MOCA - NẠP TIỀN CỰC ĐÃ”- DÀNH CHO KHÁCH HÀNG MỚI 



-  Mã giảm giá ch  áp dụng cho Khách hàng lần đầu tiên cài đặt ứng dụng Moca và liên kết thẻ do 

ngân hàng    ank phát hành trong thời gian triển khai chương trình. Thẻ để thanh toán trong giao 

dịch này cần là thẻ    ank đã liên kết trong ứng dụng.  

-  Chương trình s  kết th c khi thời hạn chương trình kết th c hoặc khi qu  giải thưởng được trao hết, 

tùy điều kiện nào đến trước.  

- Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình này, khách hàng có thể liên hệ đường dây nóng của Moca: 

1900 6923 hoặc email hello@moca.vn 

9. Trách nhiệm thông báo:  

-    ank và Moca và Moca s  thông  áo đầy đủ, công khai kết quả và danh sách Khách hàng nhận 

mã thưởng trên ít nh t 0  phương tiện thông tin đại ch ng, và trên    sit : www.vpbank.com.vn và 

www.moca.vn  

10. Các quy định khác 

- Quy định cụ thể các đối tượng được tham gia hoặc không được tham gia chương trình khuyến mại: 

mọi khách hàng thoả mãn yêu cầu thể lệ chương trình đều có thể tham gia chương trình. 

-    ank và Moca s  chịu mọi chi phí phát sinh trong quá trình tổ chức Chương trình, chi phí tổ chức 

trao thưởng, chi phí quảng cáo. 

-    ank và Moca có trách nhiệm công  ố kết quả trên các phương tiện thông tin trên các kênh 

truyền thông của mình.  

- Khách hàng nhận khuyến mãi phải thực hiện nghĩa vụ đóng thuế theo mức quy định của Nhà nước 

căn cứ vào tổng giá trị các giải thưởng khách hàng đã tr ng thưởng và chịu mọi chi phí phát sinh khác 

có liên quan đến việc nhận giải. 

-    ank và Moca s  không chịu trách nhiệm đối với b t cứ khiếu nại nào liên quan đến việc không 

thể liên lạc được với khách hàng để thông  áo giải thưởng. 

-    ank và Moca được toàn quyền sử dụng hình ảnh, danh tính khách hàng tr ng giải trong các 

hoạt động quảng  á. 

-    ank và Moca được mi n trách nhiệm đối với các trường hợp   t khả kháng  ảy ra trong thời 

gian ưu đãi của Chương trình làm cho các giao dịch của Khách hàng  ị sai lệch;  

- Bằng việc tham gia Chương trình này, khách hàng ch p nhận t t cả các Điều khoản và Điều kiện 

của Chương trình được liệt kê trong Thể lệ Chương trình này. 

-    ank là người quyết định cuối cùng trong việc  ét duyệt các giao dịch bằng ứng dụng Moca hợp 

lệ và thực hiện trao thưởng. 

- VPBank ch  được thay đổi Thể lệ của chương trình nếu có  ác nhận đồng ý t  Cục X c tiến thương 

mại. Khi có sự thay đổi liên quan đến chương trình,    ank s  thông  áo tại trang web: 

www.vpb.com.vn. 

 

http://www.vpbank.com.vn/
http://www.moca.vn/
http://www.vpb.com.vn/

