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Chào mừng những người bạn mới, từ ngày 03/10 đến 31/10/2022, MoMo gửi tặng 

combo thẻ quà 30.000đ cho khách hàng lần đầu thanh toán  HÓA ĐƠN ĐIỆN! 

Nhằm giúp khách hàng mới “nhẹ gánh” hóa đơn và đánh dấu cho lần đầu thanh toán 

hóa đơn ĐIỆN, MoMo tặng ngay combo quà 30.000đ gồm: 

Thẻ quà giảm trực tiếp 10.000đ cho lần thanh toán tiền ĐIỆN đầu tiên. 

 Thẻ quà giảm 20.000đ cho lần thanh toán dịch vụ Internet, Truyền hình, Điện 

thoạitrả sau, Chung cư của tháng tiếp theo. 

Thời gian áp dụng 

Thời gian áp dụng: Từ ngày 03/10 đến ngày 31/10/2022. 

Đối tượng áp dụng  

Khách hàng chưa từng thanh toán hóa đơn và nhận được thông báo, thẻ quà trên 

MoMo. 



Cách thức nhận ưu đãi 

Thẻ quà được gửi trực tiếp vào MoMo của khách hàng trong mục “Ưu đãi” > “Quà 

của tôi”. 

Dịch vụ áp dụng: Điện, Nước, Internet, Truyền hình, Điện thoại trả sau, Chung cư, 

Môi trường, 

Hướng dẫn thanh toán 

Bước1: Chọn dịch vụ Thanh toán hóa đơn ĐIỆN trên MoMo 

Đăng nhập MoMo. Tại màn hình chính, chọn  mục Thanh toán hóa đơn. 

Hoặc nhập từ khóa tên hóa đơn cần thanh toán vào ô tìm kiếm. 

Bước2: Chọn mục cần thanh toán ĐIỆN 

Bước3: Nhập thông tin hóa đơn Nhập mã khách hàng Chọn“Tiếp tục". 

Bước4: Kiểm tra thông tin hóa đơn Nếu thông tin đã chính xác, chọn “Tiếp tục” để 

tiến hành thanh toán. 

Bước5: Xác nhận thanh toán  Bấm “Chọn thẻ quà tặng” và chọn thẻ quà phù hợp. 

Sau đó chọn “Xác nhận” để hoàn tất. 

Lưu ý khi sử dụng thẻ quà 

Ở màn hình Thanh toán an toàn, bấm “Chọn thẻ quà tặng” và nhấp vào thẻ quà của 

bạn. 

Ngoài ra, để kiểm tra thẻ quà tặng, Quý khách vui lòng chọn mục ƯU ĐÃI (nằm 

phía dưới màn hình) và bấm “Quà của tôi” để xem thông tin thẻ quà. 

Điều kiện & điều khoản thẻ quà 

Chương trình áp dụng cho khách hàng đang liên kết ứng dụng MoMo với tài 

khoản ngân hàng và đã xác thực/định danh ví điện tử theo quy định của Ngân 

hàng Nhà nước. 

Chương trình áp dụng cho khách hàng chưa từng thanh toán hóa đơn trên 

MoMo. 

Trường hợp giá trị thanh toán không sử dụng hết giá trị thẻ quà, MoMo sẽ 

không hoàn lại tiền chênh lệch.      

Thẻ quà không được chuyển nhượng và không áp dụng đồng thời với các thẻ 

quà tặng khác.        

Thẻ quà tặng chỉ áp dụng cho 01 lần, không có giá trị quy đổi thành tiền mặt. 

MoMo có quyền thu hồi các thẻ quà đối với các trường hợp có dấu hiệu gian 

lận hoặc lợi dụng chương trình khuyến mại để trục lợi. 

Lưu ý: Số lượng thẻ quà có hạn. Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. 

  

 


