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Thể lệ chương trình  

“ĐÓN KHÁCH VNPAY - NHẬN THƯỞNG 20K” 
 

1. Đối tượng chương trình: Tất cả các Tài xế trong hệ thống của các đối tác G7 Taxi, Liên 

minh Taxi Việt, Taxi Nam Thắng đang hoạt động trên lãnh thổ Viêṭ Nam. 

2. Thời gian chương trình: Từ ngày 27/08/2022 – hết ngày 27/09/2022 hoặc cho đến khi hết 

ngân sách khuyến mại, tùy điều kiện nào đến trước. 

3. Nội dung chương trình: 

3.1. Tiêu chí xét thưởng: Chuyến đi thỏa mãn đồng thời hai điều kiện:  

- Tài xế nhận chuyến, đón khách - trả khách và hoàn thành các chuyến đi từ Kênh 

VNPAY (ứng dụng Ngân hàng Mobile banking của Agribank, VietinBank, ABBank và 

Ví VNPAY) 

- Khách hàng thanh toán online thông qua ứng dụng Ngân hàng Mobile banking của 

Agribank, VietinBank, ABBank và Ví VNPAY  

 3.2. Nội dung chương trình 

- Chương trình khuyến khích tài xế mỗi ngày: Thưởng 20.000 đồng/chuyến đi đủ điều kiện 

xét thưởng. Mỗi tài xế được thưởng tối đa 15 chuyến mỗi ngày.  

- Chương trình thưởng Top 10 tài xế đạt số chuyến đi nhiều nhất trong chương trình : 

Thưởng 5.000.000 đồng/tài xế cho 10 Tài xế có số lượng chuyến đi đủ điều kiện xét thưởng 

nhiều nhất (tối thiểu 100 chuyến đi) trong thời gian diễn ra chương trình.  

3.3.  Cơ cấu giải thưởng: 

STT Nội dung Đơn giá 

(đồng) 

Đơn vị tính Số 

lượng 

Tổng Giá trị 

(đồng) 

1 Chương trình khuyến 

khích tài xế mỗi ngày 

20.000 Chuyến đi 

hoàn thành 

15.000 300.000.000 

2 Chương trình thưởng 

cho Top 10 tài xế đạt số 

chuyến đi hoàn thành 

nhiều nhất 

5.000.000 Tài xế 10 50.000.000 

TỔNG (Chưa bao gồm VAT) 350.000.000 

 

4. Hình thức và thời gian chi thưởng:  
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VNPAY sẽ tổng kết số lượng chuyến đi và danh sách tài xế đủ điều kiện xét thưởng và phối 

hợp cùng Hãng taxi để trao thưởng cho tài xế qua Ví VNPAY, tài khoản ngân hàng hoặc hình 

thức khác tùy theo thỏa thuận giữa các bên.  

5. Đầu mối giải đáp thắc mắc cho Tài xế về các vấn đề liên quan đến Chương trình: Tổng 

đài 1900 575720  

6. Các quy định khác:  

- Trường hợp tài xế nhận thưởng trên 2.000.000đ, Tài xế có nghĩa vụ nộp số tiền thuế TNCN 

tương ứng với 10% tổng giá trị được nhận và cung cấp 01 bản CMND photo cho VNPAY.  

- Đối với bất kỳ chuyến đi nào VNPAY nghi vấn là chuyến đi không hợp lệ; trục lợi; VNPAY 

có quyền loại trừ chuyến đi đó ra khỏi chương trình và từ chối trao thưởng hoặc truy thu lại giá 

trị giải thưởng đã trao tặng Tài xế mà không cần báo trước. 

- Trong bất kì trường hợp xảy ra tranh chấp; khiếu nại, quyết định của VNPAY là quyết định 

cuối cùng.  

 

 

 


