
 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

1. Tên chương trình khuyến mại: Tải Ví VNPAY -  Tết đủ đầy. 
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 10/01/2022 đến hết ngày 28/02/2022 (50 ngày). 

5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Dịch vụ Ví điện tử VNPAY, liên kết tài khoản SHB 

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

khuyến mại khi sử dụng dịch vụ VNPAY-QR, mã khuyến mại đặt vé máy bay/khách sạn, 

mã khuyến mại đặt vé tàu/vé xe, mã khuyến mại giao hàng/gọi taxi. 

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

nhân có liên kết tài khoản SHB (đăng ký sử dụng Ví VNPAY và được VNPAY cấp số Ví 

thành công trước và trong thời gian diễn ra chương trình)  

8. Cơ cấu khuyến mại:  

Nội dung chi tiết Đối tượng 
Giá trị  

(VND) 

Số lượng 

(Khuyến 

mại) 

Ngân sách 

(VND) 

Tặng tiền 100,000 VND 

vào tài khoản Ví điện tử 

VNPAY của khách hàng 

Tất cả khách hàng cá 

nhân chuyển trạng thái 

tài khoản Ví điện tử 

VNPAY lên hoạt động 

loại A (**) và phát 

sinh giao dịch thanh 

toán (trừ Nạp 

tiền/Chuyển tiền/Rút 

tiền) trên Ví điện tử 

VNPAY trong thời 

gian diễn ra chương 

trình (10/01 - 

28/02/2022) 

100.000 90.000 9.000.000.000 

Tặng mã khuyến mại trị 

giá 200.000 VND khi Đặt 

vé máy bay hoặc Đặt 

phòng khách sạn trên Ví 

điện tử VNPAY. Áp dụng 

cho hóa đơn từ 2.000.000 

VND. Hạn sử dụng mã: 30 

ngày kể từ ngày phát hành. 

(*) 

200.000 2.700 540.000.000 

Tặng mã khuyến mại trị 

giá 50.000 VND khi Đặt 

vé tàu hoặc Đặt vé xe trên 

Ví điện tử VNPAY. Áp 

dụng cho hóa đơn từ 

100.000 VND. Hạn sử 

dụng mã: 30 ngày kể từ 

ngày phát hành. (*) 

50.000 2.700 135.000.000 

Tặng combo 02 mã khuyến Tất cả khách hàng cá 50.000 13.847 692.350.000 



mại trị giá tương đương 

50.000 VND (bao gồm 02 

mã khuyến mại khi thanh 

toán VNPAY-QR trên Ví 

điện tử VNPAY, có giá trị 

25.000 VND/mã). Áp dụng 

cho hóa đơn từ 50.000 

VND. Hạn sử dụng mã: 

15/02/2022. (*) 

nhân chuyển trạng thái 

tài khoản Ví điện tử 

VNPAY lên hoạt động 

loại A (**) và phát 

sinh giao dịch thanh 

toán (trừ Nạp 

tiền/Chuyển tiền/Rút 

tiền) trên Ví điện tử 

VNPAY từ 10/01 – 

31/01/2022. 

 
Tặng combo 02 mã khuyến 

mại trị giá tương đương 

100.000 VND (bao gồm 02 

mã khuyến mại khi thanh 

toán Baemin qua cổng 

VNPAY-QR trên Ví điện 

tử VNPAY, có giá trị 

50.000 VND/mã). Áp dụng 

cho hóa đơn từ 51.000 

VND. Hạn sử dụng mã: 

14/02/2022. (*) 

100.000 30.000 3.000.000.000 

Tặng combo 04 mã khuyến 

mại trị giá tương đương 

100.000 VND (bao gồm 04 

mã khuyến mại khi thanh 

toán VNPAY-QR trên Ví 

điện tử VNPAY, có giá trị 

25.000 VND/mã). Áp dụng 

cho hóa đơn từ 50.000 

VND. Hạn sử dụng mã: 

31/03/2022. (*) 

Tất cả khách hàng cá 

nhân chuyển trạng thái 

tài khoản Ví điện tử 

VNPAY lên hoạt động 

loại A (**) và phát 

sinh giao dịch thanh 

toán (trừ Nạp 

tiền/Chuyển tiền/Rút 

tiền) trên Ví điện tử 

VNPAY từ 01/02 – 

28/02/2022. 

100.000 13.153 1.315.300.000 

Tặng combo 02 mã khuyến 

mại trị giá tương đương 

50.000 VND (bao gồm 02 

mã khuyến mại khi sử 

dụng dịch vụ Giao hàng 

hoặc Gọi Taxi trên Ví điện 

tử VNPAY, có giá trị 

25.000 VND/mã). Áp dụng 

cho hóa đơn từ 50.000 

VND. Hạn sử dụng mã: 30 

ngày kể từ ngày phát hành 

(*) 

50.000 4.384 219.200.000 

TỔNG NGÂN SÁCH 14.901.850.000 



(*)Ưu đãi áp dụng cho những khách hàng đầu tiên sử dụng mã khuyến mại trên Ví điện tử 

VNPAY. 

(**)Tài khoản Ví điện tử VNPAY ở trạng thái hoạt động loại A sau khi hoàn thành các bước: 

Định danh thành công và Liên kết ngân hàng thành công trên Ví điện tử VNPAY. 

9. Tổng giá trị khuyến mại: 14.901.850.000 VND (Bằng chữ: Mười bốn tỷ chín trăm linh 

một triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng./.) 

10. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại 

- Hình thức khuyến mại và cách thức tham gia:  

● Hình thức nhận khuyến mại:  

▪ Đối với khách hàng đăng ký Ví VNPAY từ ngày 21/12/2021 - 31/01/2022 và chuyển 

trạng thái lên hoạt động loại A (**) trong thời gian từ 10/01 - 31/01/2022, mã khuyến 

mại khi thanh toán Baemin qua cổng VNPAY-QR trên Ví VNPAY sẽ được gửi tới 

khách hàng ngay sau khi khách hàng đăng ký Ví VNPAY thành công.  

▪ Đối với khách hàng đăng ký Ví VNPAY trước 21/12/2021 và chuyển trạng thái lên 

hoạt động loại A (**) trong thời gian từ 10/01 - 31/01/2022, mã khuyến mại khi 

thanh toán Baemin qua cổng VNPAY-QR trên Ví VNPAY sẽ được gửi tới khách 

hàng trong vòng 03 - 05 ngày làm việc kể từ khi khách hàng thực hiện đầy đủ các 

yêu cầu của chương trình. 

▪ Các mã khuyến mại còn lại được gửi tới khách hàng trong vòng 03 - 05 ngày làm 

việc kể từ khi khách hàng thực hiện đầy đủ các yêu cầu của chương trình. 

▪ Tiền chuyển được gửi tới mục “Quà của tôi” trên Ví điện tử VNPAY trong vòng 03 - 

05 ngày làm việc kể từ khi khách hàng thực hiện đầy đủ yêu của chương trình. 

Khách hàng thực hiện thao tác bấm vào nút “Mở quà” để nhận tiền về tài khoản ví. 

Thời hạn nhận tiền về Ví đến hết ngày 15/03/2022.  

● Điều kiện giới hạn:  

▪ Các mã khuyến mại chỉ áp dụng khi thanh toán trên ứng dụng Ví điện tử VNPAY.  

▪ Không áp dụng với khách hàng hủy dịch vụ và đăng ký lần 2 trong thời gian diễn ra 

chương trình. 

11. Các quy định khác về Chương trình khuyến mại:  

- 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 khách hàng phải ở trạng thái hoạt động loại A trong 

thời điểm VNPAY trả thưởng. Trong trường hợp khách hàng đóng tài khoản hoặc hủy 

bỏ liên kết ngân hàng trước thời gian VNPAY trả thưởng thì sẽ bị loại khỏi danh sách 

khách hàng nhận thưởng. 

- 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 

- 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 email hotrovnpay@vnpay.vn  
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