
THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH “THANH TOÁN HÓA ĐƠN – NHẬN NGAY ƯU ĐÃI” 

1. Tên Chương trình khuyến mại: Thanh toán hóa đơn – nhận ngay ưu đãi 

2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Trên toàn hệ thống VPBank. 

3. Hình thức khuyến mại: Hoàn tiền vào tài khoản thanh toán (TKTT) của Khách hàng tại VPBank 

4. Thời gian khuyến mại: Từ 12/05/2022 đến 30/06/2022 (Chương trình có thể kết thúc trước thời 

gian dự kiến nếu hết ngân sách khuyến mại)  

(Riêng TP.HCM và Đồng Nai chương trình bắt đầu từ 13/05/2022 đến 30/06/2022) 

5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Giao dịch thanh toán hóa đơn tiện ích (Điện/Nước/Điện 

thoại/Internet/Truyền hình qua VietUnion/ Payoo) giá trị từ 500,000VNĐ trên VPBank NEO (phiên 

bản App/Website) bằng nguồn thẻ tín dụng VPBank MasterCard 

6. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Hoàn tiền vào tài khoản thanh toán (TKTT) của Khách 

hàng tại VPBank 

7. Khách hàng của Chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại): Khách hàng 

cá nhân phát sinh giao dịch thanh toán hóa đơn tiện ích (Điện/Nước/Điện thoại/Internet/Truyền hình 

qua VietUnion/ Payoo) giá trị từ 500,000VNĐ trên VPBank NEO bằng thẻ tín dụng VPBank 

MasterCard 

8. Cơ cấu quà tặng: 

Giải thưởng 
Số lượng 

giải 
Giá trị (VNĐ) Thành tiền (VNĐ) 

Hoàn 50,000 VNĐ cho khách hàng thanh 

toán hóa đơn tiện ích (Điện/Nước/Điện 

thoại/Internet/Truyền hình qua VietUnion/ 

Payoo) giá trị từ 500,000VNĐ trên VPBank 

NEO (phiên bản app/website) bằng thẻ tín 

dụng VPBank MasterCard  

6,000 50,000 300,000,000 

Tổng ngân sách khuyến mại  300,000,000 

 

9. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: 300,000,000VNĐ (Ba trăm triệu đồng chẵn) 

10. Nội dung chi tiết của Chương trình khuyến mại: 

a. Điều kiện tham gia chương trình:  



 Khách hàng thanh toán giá trị từ 500,000VNĐ các hóa đơn tiện ích (Điện/Nước/Điện 

thoại/Internet/Truyền hình qua VietUnion/Payoo) trên ứng dụng VPBank NEO và chọn nguồn tiền 

thanh toán là thẻ tín dụng VPBank Mastercard trong thời gian diễn ra chương trình 

 Các dịch vụ thanh toán hóa đơn đủ điều kiện nhận ưu đãi:  

+ Truyền hình:  An Vien TV, HCATV, VTC 

+ Internet: SPT, FPT Telecom 

+ Nước: Nước Chợ Lớn, Đà Nẵng, CN Số 3 Hà Nội, Tân Hòa, Hawaco 

+ Điện: Điện lực Hà Nội, Điện lực toàn quốc 

(Và/Hoặc các dịch vụ thanh toán hóa đơn tiện ích khác của Payoo theo từng thời kỳ) 

 Giao dịch hợp lệ là các giao dịch thỏa mãn điều kiện sau: 

+ Các giao dịch thanh toán được ghi nhận trên hệ thống của Ngân hàng VPBank 

+ Là giao dịch thanh toán thành công, không bị hoàn/trả lại, không bị tranh chấp hoặc không hợp lệ, 

giả mạo, vi phạm pháp luật… 

b. Nội dung ưu đãi:  

 Hoàn 50,000 VNĐ vào TKTT của Khách hàng tại VPBank 

 Áp dụng cho 3000 giao dịch hợp lệ đầu tiên/ tháng 

 Không giới hạn số lần nhận khuyến mại của 1 khách hàng trong thời gian diễn ra chương trình. 

 Tổng ngân sách của chương trình là 300,000,000 VNĐ (Bằng chữ: Ba trăm triệu đồng chẵn). 

 Chương trình sẽ kết thúc khi hết ngân sách quà tặng khuyến mãi, hoặc thời gian khuyến mại kết 

thúc (Tùy điều kiện nào đến trước). 

c. Cách thức trả thưởng: 

 Danh sách khách hàng đủ điều kiện hoàn tiền sẽ được tổng hợp 2 tuần/lần (hoặc sớm hơn) và công 

bố trên website của chương trình trong tháng kế tiếp.  

 Thông báo sẽ được gửi đến cho khách hàng đủ điều kiện hoàn tiển qua các kênh email/thông báo 

trên ứng dụng VPBank NEO trong tháng công bố danh sách trúng thưởng  

 Khách hàng trúng thưởng sẽ được VPBank hoàn tiền vào tài khoản thanh toán (TKTT) của Khách 

hàng tại VPBank. Trong trường hợp Khách hàng chưa có TKTT tại VPBank, VPBank sẽ liên hệ và 

hướng dẫn Khách hàng mở TKTT tại VPBank để nhận thưởng. Trong vòng 10 ngày kể từ ngày 



thông báo tới Khách hàng, nếu Khách hàng không có nhu cầu mở TKTT, VPBank chủ động chuyển 

phần thưởng tới KH khác đạt đủ điều kiện. 

 Lưu ý:  

- Trường hợp nhiều Khách hàng có cùng thời gian thỏa mãn điều kiện, sẽ được tiếp tục xét 

nhận khuyến mại theo các điều kiện như thứ tự sau: 

o Khách hàng có tổng giá trị thanh toán hóa đơn cao hơn 

o Ngân hàng VPBank sẽ là pháp nhân quyết định cuối cùng 

 


