THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
“MỞ VÍ GIA ĐÌNH – NHẬN QUÀ 100.000 VND”
1.

Tên chương trình khuyến mại: “Mở Ví gia đình – Nhận quà 100.000 VND”

2.

Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc

3.

Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/03/2022 đến hết ngày 31/03/2022 (31 ngày)

4.
Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Dịch vụ Ví điện tử VNPAY của Công ty Cổ phần Giải
pháp Thanh toán Việt Nam
5.
Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Mã khuyến mại khi sử dụng tính năng VNPAYQR trên Ví điện tử VNPAY để thanh toán
6.
-

-

7.

Khách hàng của chương trình (đối tượng hưởng khuyến mại):
Chủ ví chính (Hay còn gọi là Chủ tài khoản Ví điện tử VNPAY): Tất cả các khách hàng cá
nhân đăng ký sử dụng Ví điện tử VNPAY, hoàn thành định danh và/hoặc liên kết ngân hàng
trước và trong thời gian diễn ra chương trình.
Chủ ví thành viên (Hay còn gọi là Người được mở Ví gia đình): Tất cả các khách hàng cá
nhân được Chủ ví chính sử dụng tính năng Ví gia đình trên Ví điện tử VNPAY để tạo tài
khoản Ví gia đình trong thời gian diễn ra chương trình.
Cơ cấu khuyến mại:

Giải
thưởng

Nội dung chi tiết

Mã khuyến
mại
VNPAYQR

Tặng combo mã khuyến mại trị
giá 100.000 VND bao gồm 02 mã
VIGIADINH3 giảm giá 50.000
VND khi sử dụng tính năng
VNPAY-QR trên Ví điện tử
VNPAY. Mã giảm giá áp dụng
cho giao dịch có giá trị từ 100.000
VND. Hạn sử dụng mã đến hết
ngày 15/04/2022.
TỔNG CỘNG

8.
9.

Giá trị
(VND)

Số lượng

Ngân sách

(Khuyến mại)

(VND)

100.000

2.400

240.000.000

2.400

240.000.000

Tổng giá trị khuyến mại: 240.000.000 VND (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi triệu đồng
chẵn./.)
Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại
 Hình thức khuyến mại: Tặng combo mã khuyến mại VNPAY-QR trị giá 100.000 VND
bao gồm 2 mã VIGIADINH3 trị giá 50.000 VND cho tài khoản Ví thành viên đầu tiên

được mở và kích hoạt của mỗi Ví chính trong thời gian diễn ra chương trình và trong hai
tháng gần nhất.
 Điều kiện giới hạn:
o Số điện thoại được dùng để mở tài khoản Ví thành viên phải chưa từng được sử
dụng để mở tài khoản Ví thành viên trước đó.
o Ví thành viên đủ điều kiện nhận quà là Ví đầu tiên được Ví chính mở trong 2 tháng
gần nhất.
 Cách nhận thưởng:
● Đầu tiên, Chủ ví chính tạo Ví thành viên:
▪ Bước 1: Đăng nhập vào Ví VNPAY
▪ Bước 2: Chọn tính năng Ví gia đình
▪ Bước 3: Đăng ký Ví thành viên cho người được mở - Nhập thông tin, số
điện thoại của người được mở và cài đặt hạn mức chi tiêu
● Sau đó, Người được mở Ví thành viên kích hoạt tài khoản Ví thành viên của
mình:
▪ Bước 1: Đăng nhập vào Ví VNPAY bằng số điện thoại được mở Ví thành
viên (thông tin đăng nhập được gửi qua tin nhắn SMS vào số điện thoại này)
▪ Bước 2: Đổi mật khẩu
▪ Bước 3: Cài đặt mã pin
- Cách sử dụng mã khuyến mại:
● Cách 1:
▪ Bước 1: Người được mở Ví thành viên đăng nhập vào Ví VNPAY
▪ Bước 2: Vào mục “Quà của tôi”
▪ Bước 3: Chọn mã khuyến mại VNPAY-QR và bấm “Sử dụng”
▪ Bước 4: Nhập thông tin và hoàn thành giao dịch
● Cách 2:
▪ Bước 1: Người được mở Ví thành viên đăng nhập vào Ví VNPAY
▪ Bước 2: Chọn tính năng VNPAY-QR
▪ Bước 3: Nhập thông tin giao dịch và mã khuyến mại
▪ Bước 4: Hoàn thành giao dịch
- Điều khoản sử dụng mã khuyến mại:
● Mã khuyến mại áp dụng với giao dịch có giá trị từ 100.000 VND.
● Mã khuyến mại sử dụng được 02 lần, mỗi tuần 1 lần và có hạn sử dụng đến hết ngày
15/04/2022.
● Mã khuyến mại được gửi tới khách hàng trong vòng 03-05 ngày làm việc kể từ khi
các điều kiện để nhận mã được hoàn thành.
● Mã khuyến mại sẽ nằm trong mục “Quà của tôi” và được thông báo qua tin nhắn
OTT trên Ví điện tử VNPAY.
10. Các quy định khác:
●

Chương trình không áp dụng với các số điện thoại nằm trong danh sách vi phạm
của VNPAY.

Chương trình có thể kết thúc sớm hơn thời gian dự kiến khi hết ngân sách khuyến
mãi.
● Thời gian giải quyết khiếu nại là 10 ngày kể từ ngày chương trình kết thúc.
● Nếu xảy ra tranh chấp quyền lợi, quyết định của Ví VNPAY là quyết định cuối
cùng.
● Mọi thông tin thắc mắc về chương trình khuyến mại, khách hàng liên hệ Tổng đài
chăm sóc khách hàng của Ví điện tử VNPAY 1900 5555 77 (8h - 22h từ thứ 2 đến
chủ nhật) hoặc emai hotrovnpay@vnpay.vn
●

