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1. Thời gian triển khai: 29/08/2016 – 31/10/2016 

2. Đối tượng: Tất cả khách hàng có tài khoản VPBank chưa liên kết với ví MoMo 

3. Nội dung: 

VPBank 

Online và thực hiện thành công một giao dịch nạp tiền hoặc thanh toán bất kỳ lần đầu có giá trị tối thiểu 

từ 10,000đ trên ví MoMo với nguồn tiền từ tài khoản mới liên kết, Khách hàng được nhận ngay Voucher 

100,000đ do Bên B chuyển vào ví MoMo.  

4. Một số hướng dẫn liên quan: 

a) KH chưa có ứng dụng Ví điện tử MoMo có thể tải ứng dụng trên hệ điều hành iOS hoặc Android với từ 

khóa “MoMo”.  

Hướng dẫn tải ứng dụng ví điện tử MoMo (nếu KH chưa có ví MoMo) – Phụ lục 01 

b) KH chưa có VPBank Online, đăng ký tại: 

https://online.vpbank.com.vn/ebank/casamobile.vpb 

Hướng dẫn đăng ký và kích hoạt Internet Banking (VPBank Online) – Phụ lục 02 

c) Hướng dẫn liên kết ví MoMo với tài khoản VPBank Online – Phụ lục 03 

d) Hướng dẫn nạp tiền vào ví MoMo từ nguồn tài khoản VPBank – Phụ lục 04 

5. Một số lưu ý của chương trình: 

- Tài khoản VPBank của khách hàng phải chưa từng được liên kết với tài khoản ví MoMo nào trước đó. 

- Tài khoản ví MoMo của khách hàng phải chưa từng liên kết với tài khoản ngân hàng nào trước đó. 

- Mỗi khách hàng chỉ được nhận thưởng tối đa 01 lần (1 lượt nhận thưởng/1 ví/1 tài khoản ngân hàng/ 1 

thiết bị). 

- 
tặng không được cho/tặng và không có giá trị chuyển đổi thành tiền mặt. 

- , không áp dụng với 

khách hàng sử dụng ứng dụng MoMo Điểm Giao Dịch, sim Mload, hoặc website, hoặc điện thoại, máy 

tính bảng không có sim trong máy, hoặc sử dụng các phần mềm giả lập Android trên máy tính. 

- Điều kiện tính thưởng với Cán bộ bán hàng VPbank/ Chi nhánh VPbank :  mở mới TK Khách 

hàng (CIF mới từ 29/08-31/10) trên VPbank online và kết nối với Ví Momo 

- -31.10.2016) 

 

 

 

 

 

  

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH  

”TẶNG NGAY 100.000Đ KHI ĐĂNG KÝ VPBANK ONLINE VÀ LIÊN KẾT VÍ MOMO» 
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Phụ lục 01: Hướng dẫn tải ứng dụng ví điện tử MoMo 

 
 

Phụ lục 02: Hướng dẫn đăng ký và kích hoạt Internet Banking (VPBank Online) 

 

Phụ lục 03: Hướng dẫn liên kết ví MoMo với tài khoản VPBank Online  
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Phụ lục 04: Hướng dẫn nạp tiền vào ví MoMo từ nguồn tài khoản VPBank 

 

 

 


