
 

 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

1. Tên chương trình khuyến mại: Giới thiệu Ví VNPAY – Tiền về đầy Ví. 

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

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

4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 10/05/2022 đến hết ngày 08/07/2022 (60 ngày). 

5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Dịch vụ Ví điện tử VNPAY của Công ty Cổ phần Giải 

pháp Thanh toán Việt Nam cung cấp trên ứng dụng Ví điện tử VNPAY.  

6. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Tặng tiền chuyển vào Ví điện tử VNPAY. 

7. Khách hàng của chương trình (đối tượng hưởng khuyến mại): Tất cả các khách hàng cá 

nhân tham gia và đáp ứng đủ điều kiện cụ thể của chương trình. 

8. Cơ cấu khuyến mại:  

STT 
Cơ cấu  

giải thưởng 

Nội dung 

chi tiết giải thưởng 

Giá trị 

(VNĐ) 
Số lượng 

Ngân sách  

(VND) 

1 
Quà tặng cho 

Người giới thiệu 

Tiền chuyển vào tài 

khoản Ví điện tử 

VNPAY 

30.000 64.800 1.944.000.000 

2 

Quà tặng Top 50 

người giới thiệu 

đạt 30 lượt giới 

thiệu nhanh nhất 

mỗi tuần 

Tiền chuyển vào tài 

khoản Ví điện tử 

VNPAY 

1.000.000 450 450.000.000  

TỔNG CỘNG 2.394.000.000 

 

9. Tổng giá trị khuyến mại: 2.394.000.000 VND (Bằng chữ: Hai tỷ, ba trăm chín mươi bốn triệu 

đồng chẵn./.) 

10. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại 

- Mục đích: Chương trình khuyến mại nhằm thu hút khách hàng mới sử dụng dịch vụ Ví 

điện tử VNPAY. 

- Đối tượng khách hàng tham gia chương trình khuyến mại: 

+ Người giới thiệu: là những khách hàng cá nhân đăng ký sử dụng Ví điện tử 

VNPAY và được VNPAY cấp số Ví thành công trước và trong thời gian diễn ra 

chương trình khuyến mại. 

+ Người được giới thiệu: là những khách hàng cá nhân chưa từng Đăng ký sử dụng 

Ví điện tử VNPAY và được VNPAY cấp số Ví. 



 
+ Lượt giới thiệu thành công được ghi nhận khi Người được giới thiệu Đăng ký 

thành công Ví điện tử VNPAY và được VNPAY cấp số Ví (thông qua Link giới 

thiệu hoặc có nhập Mã giới thiệu ở bước Đăng ký), hoàn thành Định danh thông tin, 

Liên kết tài khoản ngân hàng với Ví điện tử VNPAY, đồng thời Người được giới 

thiệu phải phát sinh ít nhất một (01) giao dịch thanh toán từ nguồn tiền Ví (không 

bao gồm Nạp/Chuyển/Rút tiền) trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại. 

- Cách thức tham gia: Từ ngày 10/05/2022 đến hết ngày 08/07/2022, Người giới thiệu thực 

hiện giới thiệu bạn bè sử dụng dịch Ví điện tử VNPAY để nhận “Quà tặng cho Người giới 

thiệu – 30.000 VND/lượt giới thiệu thành công”.  

- Hình thức nhận khuyến mại:  

+ Quà tặng 30.000 VND là Tiền sẽ được VNPAY cộng trực tiếp vào số dư tài khoản 

Ví VNPAY của Người giới thiệu ngay sau khi Người được giới thiệu hoàn thành 

đủ các điều kiện của chương trình và được hệ thống Ví điện tử VNPAY phê 

duyệt/hậu kiểm thành công. 

+ Quà tặng Top 50 người giới thiệu đạt 30 lượt giới thiệu nhanh nhất mỗi tuần sẽ được 

VNPAY công bố vào thứ 4 hàng tuần và tiến hành trao thưởng trong vòng 21 ngày 

làm việc kể từ khi công bố. 

11. Các quy định khác về chương trình 

- Không giới hạn mức thưởng tối đa mà Người giới thiệu có thể nhận. 

- Với trường hợp Người được giới thiệu hủy dịch vụ và đăng ký lần 2 trong thời gian diễn 

ra chương trình sẽ không được tính lượt giới thiệu thành công. 

- Chương trình có thể kết thúc trong trường hợp hết ngân sách khuyến mại hoặc thời gian 

chương trình kết thúc, tùy thuộc điều kiện nào đến trước. 

- Tài khoản Ví điện tử VNPAY của Người được giới thiệu phải ở trạng thái hoạt động loại 

A trong thời điểm VNPAY trả thưởng. Trong trường hợp Người được giới thiệu đóng tài 

khoản hoặc hủy bỏ liên kết ngân hàng trước thời gian VNPAY trả thưởng thì sẽ không được 

tính là lượt giới thiệu thành công. 

- Điều kiện để Người giới thiệu có thể thực hiện nhận tiền là hoàn tất định danh và liên kết 

ngân hàng trên Ví điện tử VNPAY của khách hàng. Trong trường hợp, Người giới thiệu 

chưa hoàn thành định danh và liên kết ngân hàng thì “Quà tặng 30.000 VND” sẽ được 

chuyển vào mục “Quà của tôi”. Thời hạn nhận tiền là đến hết ngày 18/07/2022. 

- VNPAY có quyền từ chối trao thưởng cho khách hàng nếu phát hiện và có nghi ngờ/ có 

bằng chứng về các giao dịch khách hàng thực hiện trong thời gian diễn ra chương trình. 

- Tiền thưởng cho khách hàng đã bao gồm thuế TNCN, VNPAY sẽ khấu trừ thuế TNCN 

(nếu có) theo quy định trước khi chi trả thưởng cho khách hàng. 

- Mỗi khách hàng cá nhân được nhận giải thưởng Top 50 người giới thiệu nhanh nhất mỗi 

tuần tối đa 03 lần trong thời gian diễn ra chương trình. 

- Thời gian giải quyết khiếu nại là 07 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 

email hotrovnpay@vnpay.vn. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


