
LỘC XUÂN QUÝ MÃO - TẶNG COMBO QUÀ 25.000đ  

KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN ĐIỆN 

MoMo tặng bạn combo quà Lộc Quý Mão 25.000đ khi thanh toán hóa đơn ĐIỆN. 

Đừng bỏ lỡ! 

 

Thời gian diễn ra chương trình 

Thời gian áp dụng chương trình : Từ 06/01 đến 28/02/2023 

Đối tượng áp dụng  

Tất cả người dùng lần đầu tải ví MoMo, liên kết MoMo với ngân hàng, xác thực tài 

khoản/định danh ví điện tử theo quy định của Ngân hàng Nhà nước trước khi tham 

gia chương trình. Thông tin định danh khách hàng và thông tin tài khoản liên kết 

phải trùng khớp nhau.  

Chi tiết ưu đãi  



Khi thanh toán hóa đơn Điện bất kỳ, khách hàng sẽ được nhận ngẫu nhiên 1 trong 

các thẻ quà ngẫu nhiên dùng để thanh toán hóa đơn gồm:  

• Thẻ quà giảm trực tiếp 10.000Đ khi thanh toán hóa đơn Điện/Nước. 

• Thẻ quà giảm trực tiếp 15.000Đ cho các hóa đơn dịch vụ còn lại: 

Internet/Truyền hình/Điện thoại trả sau/Chung cư/Môi trường. 

Hướng dẫn thanh toán  

• Mở MoMo >> Chọn Thanh toán hóa đơn;Chọn loại hóa đơn cần thanh toán; 

• Nhập Mã khách hàng theo hướng dẫn; 

• Xem lại số tiền >> Chọn thẻ quà và Xác nhận thanh toán.  

Điều kiện & điều khoản thẻ quà 

• Mỗi khách hàng được tham gia 1 lần trong suốt thời gian diễn ra chương trình. 

• Thẻ quà chỉ áp dụng cho khách hàng lần đầu tải ví MoMo và thanh toán tiền 

Điện. 

• Combo Thẻ quà không được sử dụng đồng thời với các thẻ quà tặng/chương 

trình khác. 

• Combo Thẻ quà được thả trực tiếp vào ví MoMo của khách hàng khi thực hiện 

thanh toán hóa đơn Điện.  

• MoMo có quyền dừng khuyến mãi đối với các trường hợp có dấu hiệu gian 

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

• Chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến khi hết ngân sách khuyến mãi. 

• Nếu xảy ra tranh chấp quyền lợi, quyết định của MoMo là quyết định cuối 

cùng. 

• Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ:  

Tổng đài CSKH 1900 545 441 hoặc Email: hotro@momo.vn 

 


