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NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI NGƯỜI DÙNG 

KHI TRIỂN KHAI MỚI DỊCH VỤ MOCA TẠI SHB. 

1. Tên chương trình khuyến mại:“Gắn thẻ liền tay – Quà hay cho dế” 

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Dịch vụ MOCA tại SHB  (triển khai chương trình khuyến 

mãi nhân dịp SHB phối hợp với MOCA triển khai dịch vụ mới trên thị trường) 

3. Đối tượng áp dụng:  

Chủ thẻ SHB cài thẻ trên ứng dụng MOCA (app điện thoại) thực hiện thanh toán tiền hàng hóa 

dịch vụ ngay trên điện thoại di động của mình. 

4. Phạm vi/ địa bàn triển khai: Toàn hệ thống SHB. 

5. Thời gian triển khai: Từ ngày 08/08/2018 đến ngày 14/09/2018. 

6. Cơ cấu giải thưởng:  

TT Cơ cấu Giải thưởng 
Trị giá giải thưởng 

(VNĐ) 
Số giải 

Thành tiền 

(VNĐ) 

1 Tặng hai (02) mã ưu đãi 

khi thực hiện Nạp tiền  

điện thoại (topup)  trên 

ứng dụng Moca bằng thẻ 

SHB. 

Giá trị 25.000 VND/1 mã 

Mã topup: SHB 

50.000 1.000 50.000.000 

 Tổng cộng:  50.000.000 

Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng chẵn./. 

Lưu ý: 

- Khuyến mại không được quy đổi thành tiền mặt; 

- Không áp dụng hai hình thức khuyến mãi trên một hoá đơn; 

- Không áp dụng với thẻ virtual card. 

-     Chương trình không cùng áp dụng với một số ưu đãi khác 

 

7. Nội dung chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại: 

- Mã giảm giá chỉ áp duṇg cho: 

+ Khách hàng lần đầu tiên tải ứng dụng Moca, thực hiện liên kết thẻ SHB thành công 

trên ứng dụng Moca (app) trong thời gian triển khai chương trình. 

+ Và sử dụng thẻ SHB đã liên kết này để thanh toán Giao dịch nộp tiền điện thoại 

(topup) trên ứng dụng Moca. 

- Mỗi Khách hàng đươc̣ nhận khuyến mãi tối đa 02 lần trong thời gian triển khai chương 

triǹh;  

- Chương trình se ̃kết thúc khi thời haṇ chu ̛ơng trình kết thúc hoặc khi quy ̃giải thưởng đươc̣ 

trao hết, tùy điều kiện nào đến trước;  

- Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình, Khách hàng có thể liên hệ: 

+  Hotline: 1900 6923  
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+  Email   : hello@moca.vn 

8. Cách thức xác định khách hàng trúng giải: 

- Khách hàng lần đầu tiên tải ứng dụng Moca, thực hiện liên kết thẻ SHB thành công trên ứng 

dụng Moca (app) trong thời gian triển khai chương trình; 

- Thẻ để thanh toán trong giao dịch nạp tiền điện thoại (topup)cần là thẻ SHB phát hành đã 

liên kết trong ứng dụng thanh toán di động Moca. 


