
 

 

 

 

1. Tên chương trình khuyến mại: CHIA SẺ MOMO 

2. Nội dung khuyến mãi: 

Giới thiệu bạn bè có tài khoản VPBank Online liên kết thành công với Ví MoMo, Người chia sẻ 

nhận ngay thẻ quà tặng 100.000Đ; Người được chia sẻ nhận được 3 thẻ quà tặng đa năng liên tiếp 

trong 3 ngày sau khi liên kết MoMo với tài khoản VPBank Online. (Tổng giá trị 3 voucher: 

100.000Đ) 

 Bước 1: Nhậ      số điện thoại Ví MoMo) của người chia sẻ trong mục Khuyến   i trên 

ứng dụng Ví MoMo. 

 Bước 2: Chọn tính năng “Liên kết tài khoản” trên ứng dụng MoMo và thực hiện liên kết 

 Bước 3: Trên Ví MoMo, Nạp tiền vào Ví hoặc Thanh toán  chỉ 10.000Đ) từ nguồn Ngân 

hàng vừa liên kết để xác thực tài khoản. 

3. Thời gian triển khai: Từ 01/07/2017 – 31/12/2017 

4. Giải thưởng của chương trình: 

- Người chia sẻ 

 Sau mỗi lần giới thiệu thành công  được tính khi Người được chia sẻ thực hiện thành 

công 3 bước theo hướng dẫn), Người chia sẻ nhận ngay 1 Thẻ quà tặng trị giá 

100.000Đ. 

 Thẻ quà tặng dùng để thanh toán tất cả các dịch vụ có thể thanh toán bằng ứng dụng 

MoMo (trừ dịch vụ chuyển tiền, rút tiền).  

 Thời hạn sử dụng Thẻ quà tặng: 03 tháng kể từ ngày nhận được Thẻ quà tặng 

 MoMo không giới hạn số lượng thẻ quà tặng. Người chia sẻ sẽ nhận được số lượng 

thẻ quà tặng tương ứng với số lần giới thiệu thành công. 

- Người được giới thiệu (NĐCS) 

 Được nhận 3 thẻ quà tặng với tổng giá trị 100.000Đ chi tiết như sau: 

 Thẻ quà tặng 1: Trị giá 30.000Đ. NĐCS nhận ngay sau khi hoàn thành 3 

bước theo đúng thứ tự 

 Thẻ quà tặng 2: Trị giá 30.000Đ. NĐCS sẽ nhận  được vào ngày kế tiế  sau 

ngày nhận thẻ quà tặng 1.   

 Thẻ quà tặng 3: Trị giá 40.000Đ. NĐCS nhận được vào ngày kế tiế  sau 

ngày nhận thẻ quà tặng 2 

 Thời hạn sử dụng Thẻ quà tặng: 01 tháng kể từ ngày nhận được Thẻ quà tặng. 

 Lưu ý: Tại thời điểm nhận trả thưởng lần 2 và lần 3, Tài khoản MoMo của Người 

được chia sẻ phải còn đang liên kết với tài khoản Ngân hàng. 

5. Quy định chương trình:  

 Khách hàng là người được chia sẻ: Tài khoản Ví MoMo của khách hàng chưa từng liên 

kết với tài khoản ngân hàng nào trước đó, và tài khoản VPBank Online dùng để liên kết 

cũng chưa từng liên kết với Ví MoMo nào trước đó. 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH 

“NÀO CÙNG MOMO NHÉ” 



 Khách hàng là người chia sẻ: Tài khoản Ví MoMo của khách hàng đang liên kết với tài 

khoản tại bất kỳ ngân hàng nào MoMo có hợ  tác. 

 Nếu khách hàng là người được chia sẻ, khách hàng chỉ được nhận thưởng tối đa 03 thẻ 

quà tặng với tổng giá trị 100.000 VND trong chương trình. 

 Nếu khách hàng là người giới thiệu, khách hàng có thể giới thiệu cho không giới hạn số 

lượng người được giới thiệu và nhận thưởng không giới hạn, với mỗi lượt giới thiệu 

thành công khách hàng sẽ được nhận thẻ quà tặng trị giá 100.000 VNĐ.  

 Chương trình chỉ á  dụng cho khách hàng sử dụng ứng dụng MoMo Chuyển nhận tiền, 

không á  dụng với khách hàng sử dụng ứng dụng MoMo Điểm Giao Dịch, sim Mload, 

hoặc website, hoặc điện thoại,  áy tính bảng không có si  trong  áy, hoặc sử dụng các 

phần mềm giả lậ  Android trên  áy tính. 

6. Quy định về thẻ quà tặng 

 Thẻ quà tặng dùng để thanh toán tất cả các dịch vụ có thể thanh toán bằng ứng dụng 

MoMo (trừ dịch vụ chuyển tiền, rút tiền, Dịch vụ nạ  ID cho tài xế Grab).  

 Với 01 lần thanh toán có thể sử dụng nhiều thẻ quà tặng. 

 Thẻ không được cho, tặng, hay quy đổi thành tiền mặt. 

 Thẻ quà tặng có thể thanh toán hóa đơn dịch vụ cho bạn bè/ người thân 

 Khách hàng nên sử dụng hết mệnh giá thẻ quà tặng vì Thẻ quà tặng chỉ được sử dụng 01 

lần. Trường hợ  không sử dụng hết, MoMo sẽ không hoàn  hần tiền còn lại. 

 


