
THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

“Quét VNPAY-QR trên App MBBank, nhận quà cực đã” 

 

1. Tên chương trình khuyến mại: Quét VNPAY-QR trên App MBBank, nhận quà 

cực đã. 

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

3. Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, dịch vụ không thu tiền. 

4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 07/03/2022 đến ngày 06/06/2022 hoặc đến khi 

hết ngân sách chương trình. 

5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Dịch vụ thanh toán VNPAY-QR trên Ứng dụng 

mobile banking MBBank Số lượng hàng hóa, dịch vụ (nếu có):  

6. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Mã khuyến mại tặng 40% giá trị giao 

dịch (tối đa 50.000 VND).  

7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến 

mại): Khách hàng thực hiện giao dịch thanh toán qua VNPAY-QR trên App 

MBBank.  

8. Cơ cấu giải thưởng (nội dung giải thưởng, giá trị giải thưởng, số lượng giải 

thưởng): Nội dung giải thưởng: Tặng mã khuyến mại YEUMBVNPAY giá trị tương 

đương 40% giá trị giao dịch, tối đa 50.000 VND cho khách hàng thanh toán VNPAY-

QR qua tính năng Quét QR trên ứng dụng MBBank.  

Giá trị giải thưởng: 50.000 VND  

Số lượng: 30.000  

9. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: 1,500,000,000 VND (bằng 

chữ: Một tỷ năm trăm triệu đồng chẵn) . 

10. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại: Tặng mã khuyến mại trị giá 

40% giá trị giao dịch (tối đa 50.000 VND) cho các khách hàng thanh toán VNPAY-

QR qua tính năng Quét QR trên ứng dụng MBBank.  

Chương trình áp dụng cho các khách hàng thực hiện thanh toán VNPAY-QR trong 

thời gian diễn ra chương trình. 

Tên mã ưu đãi: YEUMBVNPAY  

Điều kiện: 

 - Mỗi khách hàng tham gia chương trình sẽ được quyền sử dụng mã ưu đãi khi 

thực hiện giao dịch Quét QR trên ứng dụng MBBank. 

 - Một khách hàng được sử dụng mã ưu đãi 2 tuần/lần trong toàn bộ thời gian 

diễn ra chương trình. -Không áp dụng tách hóa đơn dưới mọi hình thức.  



 - Chỉ áp dụng cho khách lẻ, không áp dụng cho khách buôn. 

 - Giá trị ưu đãi sẽ được áp dụng trực tiếp vào giá trị giao dịch thanh toán của 

khách hàng khi thực hiện thanh toán thành công và không có giá trị quy đổi thành tiền 

mặt, hiện vật có giá trị, không hoàn hoặc bảo lưu tiền thừa.  

 -  Khách hàng sử dụng mã ưu đãi tuân thủ các điều kiện, điều khoản sử dụng mã 

theo quy định sử dụng mã giảm giá của MB - VNPAY-QR.  

Phương thức thực hiện: Khách hàng sử dụng ứng dụng ngân hàng MBBank, dùng 

tính năng Quét QR để quét mã VNPAY-QR khi thanh toán và nhập mã khuyến mại 

của chương trình để được giảm trừ số tiền thanh toán trên hóa đơn. Mức giảm trừ tối 

đa 50.000 VND/ khách hàng. 


