
Quét kỳ cước - rước combo quà  - Ví MoMo tặng bạn thẻ quà giảm 

10.000đ để thanh toán hóa đơn điện/nước từ 30.000đ trở lên trên Ví 

MoMo 

Từ ngày 1/7/2022, khi thanh toán hóa đơn Điện bất kỳ trên 30.000đ khách 

hàng nhận được 1 combo quà 20K cho tháng tiếp theo. 

 

Chi tiết chương trình: 

Khi thanh toán hóa đơn Điện, Nước, Internet, Truyền hình, Chung cư, Di động 

trả sau bất kỳ trên 30.000đ khách hàng nhận được 1 combo quà 20K cho các 

dịch vụ trên cho tháng tiếp theo. 

- Một thẻ quà thanh toán điện/nước giảm 10.000đ đơn từ 30.000đ 

- Một thẻ quà thanh toán internet/truyền hình/di động trả sau/chung cư giảm 

10.000đ đơn từ 30.000đ 

Thời gian diễn ra chương trình: 

Từ nay đến hết ngày 07/08/2022. 

Điều kiện tham gia 

- Chương trình áp dụng cho khách hàng đã xác thực tài khoản và đang liên kết 

Ví MoMo với tài khoản ngân hàng, đã từng thanh toán hóa đơn và nhận được 

thông báo tham gia chương trình qua ứng dụng Ví MoMo. 

- Mỗi khách hàng chỉ được nhận tối đa 1 voucher 1 lần (1 lần/1 

ví/1CMND/1SDT) trong suốt thời gian diễn ra chương trình 

- Chương trình áp dụng cho hóa đơn điện/nước/truyền hình/internet/chung 

cư/di động trả sau trên 30.000đ trên Ví MoMo. 

- Không sử dụng đồng thời với các thẻ quà tặng khác 

- Chương trình không áp dụng cho thanh toán VTVCab On. 



- Thẻ quà áp dụng cho hóa đơn điện/nước/truyền hình/internet/chung cư/di 

động trả sau trên 30.000đ trên Ví MoMo 

- Theo quy định TT23, NĐGT phải thực hiện đầy đủ các bước xác thực Ví thì 

mới đủ điều kiện nhận thưởng. 

- Không áp dụng cho khách hàng chưa từng liên kết tài khoản ngân hàng 

nhưng đã từng nạp tiền vào Ví MoMo (từ điểm giao dịch, hoặc từ thẻ quốc tế 

Visa/Master/JCB, hoặc từ thẻ ATM ), đã từng rút tiền từ Ví MoMo, đã từng 

giao dịch bằng Ví MoMo ngoại trừ nhận tiền từ Ví MoMo khác.  

- Khách hàng có tài khoản ngân hàng thuộc các ngân hàng: Vietcombank, 

Agribank, BIDV, ACB, TPBank, Eximbank, SCB, VRB, BAOVIET Bank, 

OceanBank, SHB, Bac A Bank và Saigonbank, VIETBANK,Indovina. 

(*) Chương trình KHÔNG áp dụng khi khách hàng liên kết Ví MoMo với tài 

khoản ngân hàng Bản Việt, VIB, Vietinbank, Internet Banking Vietcombank, 

ABBank, VPBank, OCB, Nam Á Bank, MB Bank, Timo, Sacombank, 

PVCombank, thẻ Techcombank, Shinhan Bank, HDBank và các khách hàng 

mở tài khoản TPBank trên ứng dụng MoMo. 

- Không áp dụng cho user liên kết Ví MoMo với thẻ Visa/Master/JCB và thẻ 

ATM qua cổng Napas.  

- Trong trường hợp quà đến muộn, Ví MoMo cam kết trả thưởng cho Khách 

hàng trong vòng 72 giờ làm việc. 

(*) Số lượng thẻ quà có hạn. Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn nếu 

hết ngân sách" 

Hướng dẫn sử dụng thẻ quà tặng: 

1. Bấm "Sử dụng" thẻ quà tặng; 

2. Nhập mã khách hàng; 

3. Kiểm tra thông tin & Bấm chọn “Xác nhận” để thanh toán. 

Hướng dẫn thanh toán hóa đơn qua MoMo 

Đối với NĐGT chưa có ứng dụng MoMo  

  

Bước 1: Tải ứng dụng MoMo và tiến hành đăng ký tài khoản. 

Bước 2: Liên kết tài khoản ngân hàng với ứng dụng MoMo, nạp tối thiểu 

10.000đ vào MoMo để xác thực tài khoản liên kết.  

Bước 3: Tiến hành thanh toán 1 giao dịch bất kỳ. 

Đối với NĐGT đã có ứng dụng MoMo 

Bước 1: Chọn dịch vụ Thanh toán hóa đơn trên MoMo 

•                     Đăng nhập Ví 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. 

Bước 2: Chọn mục “Ưu đãi” tại màn hình thanh toán 

Bước 3: Kiểm tra thông tin hóa đơn và xác nhận thanh toán.  

Quy định khác 

•                     Các thẻ quà dịch vụ không được cộng gộp để sử dụng trong một 

lần thanh toán. 

•                     Tất cả thẻ quà tặng không được quy đổi thành tiền mặt hoặc 

cho/tặng người khác. 

•                     Thẻ quà đa năng chỉ dùng để mua sắm/thanh toán tất cả dịch vụ 

trên Ví MoMo (trừ chuyển/rút tiền và 1 số dịch vụ nhất định). Riêng 

thẻ quà dịch vụ chỉ dùng để thanh toán từng dịch vụ nhất định. 

•                     Thẻ quà tặng chỉ được sử dụng 1 lần. Trường hợp giá trị thanh 

toán không sử dụng hết giá trị thẻ quà, Ví MoMo sẽ không hoàn lại tiền 

chênh lệch.  

•                     Ví MoMo có quyền thu hồi các thẻ quà đối với các trường hợp 

có dấu hiệu gian lận hoặc lợi dụng chương trình Giới Thiệu Bạn Bè để 

trục lợi. 

•                     Trong trường hợp khách hàng tham gia có dấu hiệu vi phạm quy 

định hoặc gian lận, MoMo có quyền yêu cầu người giới thiệu và người 

được giới thiệu cung cấp thông tin đã xác thực và định danh trên ứng 

dụng trước khi trả thưởng. MoMo cũng có quyền thu hồi một hoặc tất 

cả các thẻ quà tặng từ chương trình GTBB của các đối tượng tham gia 

cho đến khi nhận được thông tin hợp lệ. 

•                     Ngân sách thẻ quà khuyến mãi có giới hạn. Thẻ quà ưu đãi có 

thể sẽ kết thúc sớm hơn khi hết ngân sách sử dụng hoặc đến khi kết thúc 

chương trình, tùy điều kiện nào đến trước. 

•                     CTKM Giới thiệu bạn bè thanh toán hóa đơn không áp dụng 

đồng thời với các CTKM dành cho người dùng mới (LKTK, 

HELLOMOMO, GTBB Lần đầu…). 

•                     Mã giới thiệu chỉ được sử dụng 1 lần trên 1 thiết bị điện thoại. 

Trường hợp mã giới thiệu được sử dụng nhiều lần trên cùng 1 điện thoại 

sẽ bị vô hiệu. 

•                     Theo quy định chương trình, mỗi khách hàng trước khi liên kết 

ngân hàng có thể thực hiện nhập nhiều mã khuyến mãi. Tuy nhiên hệ 

thống sẽ trả thưởng tương ứng với mã ưu đãi cuối cùng được nhập. 1 

tài khoản MoMo/1 số điện thoại/1 Chứng minh nhân dân chỉ nhận duy 

nhất một lần khuyến mãi. 

•                     Bằng việc tham gia chương trình này, Khách hàng chấp nhận tất 

cả các Điều khoản và điều kiện của Chương trình được liệt kê trong 



Thể lệ Chương trình và các nội dung thay đổi liên quan đến Chương 

trình này (nếu có). 
  

 Mọi thắc mắc về việc thanh toán, người dùng có thể liên hệ qua: 

Hotline: 1900 545441 (1.000Đ/phút). 

Trung tâm Trợ Giúp: Đăng nhập MoMo >> Ví của tôi >> Trợ giúp hoặc nhập 

từ khóa "trợ giúp" vào ô tìm kiếm (Miễn phí). 

Email: hotro@momo.vn (Miễn phí). 

  

 


