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1. Thời gian triển khai: 27/06/2016 – 26/07/2016 

2. Đối tượng:  

- Người giới thiệu: Khách hàng đang sử dụng ứng dụng ví MoMo và đã liên kết ví với tài 

khoản ngân hàng VPBank trước khi tham gia giới thiệu khách hàng mới (sau đây gọi tắt 

KH A)  

- Người được giới thiệu: Khách hàng chưa đăng ký internet banking VPBank Online 

hoặc đã đăng ký nhưng chưa kích hoạt dịch vụ trước thời điểm triển khai chương trình 

(sau đây gọi tắt KH B) 

3. Nội dung:  

- KH A dùng mã giới thiệu được quy định là số điện thoại A (hiển thị trên màn hình đăng 

nhập ứng dụng MoMo) để được ghi nhận giới thiệu thành công; 

Hướng dẫn chi tiết 

1. Đối với người giới thiệu (Khách hàng A): 

Dùng internet Banking để thực hiện liên kết ví Momo với TKTT của VPBank để đủ điều kiện 

trở thành người giới thiệu  

2. Giới thiệu KH mới (KH B – người được giới thiệu)  

- Bước 1: KH A hướng dẫn KH B Tải app MoMo và điền mã giới thiệu của mình tại mục 

“khuyến mại”  (xem hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục 01)  

- Bước 2: KH A hướng dẫn KH B đăng ký và kích hoạt dịch vụ internet Banking VPBank Online, 

sau đó thực hiện liên kết ví MoMo với TKTT tại VPBank  (xem HD chi tiết tại Phụ lục 02) 

- Bước 3: tại app MoMo, KH A hướng dẫn KH B thực hiện ít nhất 01 giao dịch nạp tiền/ thanh 

toán bất kỳ với tài khoản nguồn từ VPBank  (xem HD chi tiết tại Phụ lục 03) 

   

        100,000 VNĐ 

Nếu KH A là VPBanker, KH A nhận thêm 15.000 thưởng giới thiệu KH dành cho Internet 

banking (hiệu lực CT đến hết ngày 9/7)  
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Xin tham khảo 1 số thông tin tại Phụ lục 05 (Q&A)  

Phụ lục 01: Hướng dẫn tải app Momo (nếu KH chưa có ví Momo) cho người được Giới 

thiệu – và cách điền thông tin người giới thiệu  
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Phụ lục 02: Hướng dẫn đăng ký và kích hoạt internet banking (VPBank Online)  

 

Phụ lục 03: Hướng dẫn liên kết Ví Momo và TKTT của KH Tại VPBank  

 

Phụ lục 04: Hướng dẫn sử dụng app Momo để Thanh toán dịch vụ  
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Phụ lục 05: Q&A:  

1. Điều kiện của người giới thiệu? 

- Người giới thiệu là khách hàng đang sử dụng ứng dụng MoMo trên điện thoại. Không 

áp dụng cho Điểm giao dịch, tài khoản Mload, khách hàng sử dụng ứng dụng MoMo 

trên SIM, WEB. 

- Tài khoản MoMo của người giới thiệu đang liên kết với tài khoản ngân hàng VPBank 

trước khi tham gia giới thiệu KH mới 

2. Điều kiện của người được giới thiệu? 

- Tài khoản MoMo của người được giới thiệu chưa từng được liên kết với bất kỳ tài 

khoản ngân hàng nào trước thời điểm nhập mã khuyến mãi. 

- Tài khoản ngân hàng VPBank của người được giới thiệu chưa từng được liên kết với bất 

kỳ tài khoản MoMo nào trước thời điểm diễn ra chương trình khuyến mãi. 

- Người được giới thiệu và người giới thiệu phải là 2 người khác nhau. 

3. Người giới thiệu có thể chia sẻ mã của mình cho bao nhiêu người? 

Người giới thiệu có thể chia sẻ mã khuyến mãi của mình cho nhiều người khác nhau, 

KHÔNG GIỚI HẠN số lượng. 

4. Người được giới thiệu có thể nhập mã khuyến mãi của nhiều người và nhận 

thưởng nhiều lần hay không? 

- Mỗi khách hàng chỉ được nhận thưởng tối đa 1 lần trong vai trò là người được giới thiệu 

- Người được giới thiệu có thể thực hiện nhập mã nhiều lần nhưng mã được chấp nhận là 

mã hợp lệ cuối cùng được nhập trước khi thực hiện liên kết tài khoản. 

5. Người được giới thiệu có thể liên kết tài khoản trước rồi mới nhập mã hay 

không? 

Không. Người được giới thiệu cần thực hiện theo đúng thứ tự 3 bước sau trong thời gian 

khuyến mãi mới được trả thưởng:  

1) Nhập mã của người giới thiệu và nhận được thông báo nhập mã thành công  

2) Liên kết tài khoản ngân hàng VPBank và nhận được thông báo liên kết thành công 

3) Nạp tiền hoặc thanh toán bất kỳ từ nguồn tài khoản ngân hàng VPBank và nhận được 

thông báo thực hiện giao dịch thành công 

6. Tài khoản ngân hàng/thẻ nào được áp dụng trong chương trình? 

Người được giới thiệu phải liên kết với tài khoản VPBank để thỏa điều kiện tham gia 

chương trình. 

Người giới thiệu phải đang liên kết với tài khoản VPBank để thỏa điều kiện tham gia 

chương trình. 
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7. Phần thưởng sau khi giới thiệu thành công là gì? 

Ngay sau khi người được giới thiệu liên kết tài khoản, người giới thiệu sẽ nhận được 

100.000đ vào tài khoản MoMo và người được giới thiệu sẽ nhận được thẻ quà tặng trị 

giá 100.000đ áp dụng cho giao dịch nạp tiền điện thoại/mua mã thẻ điện thoại trên ứng 

dụng MoMo, có thời hạn sử dụng trong vòng 30 ngày. 

8. Sử dụng thẻ quà tặng như thế nào? 

- Thẻ quà tặng có trị giá 100.000đ/ thẻ và đã được kích hoạt (khách hàng sẽ được tự động 

giảm giá khi thanh toán dịch vụ bất kỳ). 

- Thẻ quà tặng áp dụng cho giao dịch nạp tiền điện thoại/mua mã thẻ điện thoại trên ứng 

dụng MoMo. 

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

- Thời gian sử dụng: 30 ngày kể từ ngày khách hàng được nhận. Thẻ được thu hồi tự động 

khi hết thời gian sử dụng. 

 

 

 


