
 
 

Chƣơng trình khuyến mại cho chủ thẻ MasterCard 

CƠ HỘI MAY MẮN NHÂN ĐÔI 

 

1. THỜI GIAN ÁP DỤNG & PHẠM VI ÁP DỤNG 

 Top up: Từ 14/07/2014 đến 10/10/2014 

 Dù: 01/08/2014 đến 10/10/2014 

 PR:  

o Đợt 1: 22/07/2014 

o Đợt 2: 04/08/2014 

o Đợt 3: 15/08/2014 

2. ĐỐI TƢỢNG KHÁCH HÀNG 

 Dành cho Khách hàng thanh toán tại kênh online www.paybill.vn sử dụng thẻ 

MasterCard. 

 Các khách hàng thanh toán thông qua máy POS tại các cửa hàng chấp nhận thẻ 

MasterCard (vd: Bách Khoa Computer). 

3. DỊCH VỤ ÁP DỤNG & QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH TRÚNG THƢỞNG 

3.1 Dịch vụ áp dụng: 

 Dịch vụ thanh toán mọi hóa đơn (Điện, nước, điện thoại, internet, truyền hình, tài 

chính). 

 Mỗi hóa đơn có giá trị thanh toán trên 10.000vnd/hóa đơn. 

 Không áp dụng với hình thức tách hóa đơn. 

3.2 Quy trình xác định trúng thƣởng. 

 Mỗi giao dịch thành công tại website www.paybill.vn sẽ nhận được topup  

 Tặng topup trị giá 20.000vnd vào số điện thoại cung cấp khi thanh toán. 

http://www.paybill.vn/
http://www.paybill.vn/


 
 
 Thời gian nạp Topup: được tổng kết mỗi vào 24h thứ 5 và được nạp chiều thứ 6 hàng 

tuần. Nếu khách hàng phát sinh giao dịch vào cuối tuần sẽ tổng hợp vào thứ 5 tuần kế 

tiếp. 

 Tặng Dù trong Happ hour, với mỗi hóa đơn thanh toán trên 1.000.000vnd sẽ nhận 

ngay 1 cây dù thương hiệu MasterCard và Payoo. 

 Thời gian Happy Time: 11h đến 14h mỗi thứ 6 hàng  tuần (từ 1/8/2014 đến 

10/10/2014) áp dụng cho 10 giao dịch đầu tiên trong thời gian trên. 

 Nhân đôi cơ hội quay số trúng thƣởng với các giải thƣởng nhƣ sau: 

o Giải Nhất: Xe Honda Lead 

o Giải MasterCard: Ipad mini 16G 

o Giải nhì: SamSung Galaxy Trend S7560 

o Giải ba: Asus ZenFone4 

o Giải Tư: TK MasterCard trị giá 1,000,000đ 

o Giải khuyến khích: Phiếu mua hàng trị giá 500.00vnd/phiếu 

4. QUAY SỐ & THÔNG BÁO & TRAO NHẬN GIẢI THƢỞNG 

 Quay số trúng thƣởng 

 Thời gian dự kiến thực hiện lễ quay số trúng thưởng: Thứ hai ngày 20/10/2014 tại 

văn phòng công ty VietUnion số 09 Đinh Tiên Hoàng, P. ĐaKao, Q1, TP.HCM 

 Cách thức xác định trúng thưởng: Đại diện khách hàng tham dự chương trình khuyến 

mại, đại diện công ty Payoo, đại diện MasterCard, đại diện Sở công thương HCM, 

đại diện chính quyền địa phương, đại diện nhà cung cấp dịch vụ… sẽ nhấn nút chọn 

ngẫu nhiên từ chương trình máy tính để chọn ra khách hàng trúng thưởng. Kết quả 

của lễ quay số sẽ được lập thành văn bản và có xác nhận của các bên chứng kiến. 

 Nhân viên Payoo không được tham dự chương trình này. Các mã khách hàng thanh 

toán bằng Ví điện tử của nhân viên Payoo, Mã khách hàng mang tên của nhân viên 

Payoo sẽ bị loại trước khi tổng kết danh sách quay số trúng thưởng. 

 Thông báo trúng thƣởng 



 
 
 Sau khi xác định được khách hàng trúng thưởng, Payoo sẽ liên hệ với khách hàng 

bằng điện thoại, và gửi thư thông báo trúng thưởng đến khách hàng theo số điện 

thoại và địa chỉ khách hàng đăng ký trên hệ thống. 

 Người nhận thưởng là người đại diện hợp pháp của Mã khách hàng trúng thưởng, 

hoặc có giấy ủy quyền của Mã khách hàng trúng thưởng theo qui định của pháp luật. 

 Trường hợp khi đã xác định được danh sách khách hàng trúng thưởng và sau lễ quay 

số trúng thưởng, Payoo không liên hệ được với khách hàng trúng thưởng hoặc khách 

hàng trúng thưởng không liên hệ lại với Payoo để xác nhận thông tin trong vòng 30 

ngày làm việc thì khách hàng đó được xem là từ chối nhận giải thưởng và giải 

thưởng sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành. 

 Trao nhận giải thƣởng 

 Khách hàng trúng thưởng sẽ nhận tại văn phòng Payoo số 09 Đinh Tiên Hoàng, P 

ĐaKao, Q1, Tp. HCM  

 Khi nhận thưởng, khách hàng phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân, hoặc KT3, 

giấy phép lái xe, biên nhận, hóa đơn thanh toán hoặc biên nhận, giấy thông báo cước 

có chứa Mã khách hàng, giấy ủy quyền nhận thưởng (nếu có). 

 Đối với khách hàng trúng thưởng ngoài khu vực Tp. HCM và không đến nhận 

thưởng trực tiếp: Payoo sẽ chuyển giải thưởng cho khách hàng theo đường Bưu điện 

sau khi Payoo nhận được các giấy tờ theo quy định (gồm CMND, hoặc KT3, giấy 

phép lái xe có công chứng, biên nhận thanh toán, biên bản giao nhận giải thưởng, phí 

giao nhận). 

 Thời hạn cuối cùng Payoo có trách nhiệm trao thưởng cho khách hàng trúng thưởng 

là ngày 8/11/2014. Sau thời hạn trên, giải thưởng sẽ được xử lý theo quy định của 

pháp luật hiện hành. 

 Khách hàng truy cập vào website www.payoo.vn và làm theo hướng dẫn để sử dụng 

tài khoản điện tử Payoo. 

 Giải thưởng không được quy đổi thành tiền mặt. 

 Khách hàng trúng thưởng chịu trách nhiệm đóng các khoản thuế, phí, lệ phí liên quan 

đến việc nhận giải thưởng (nếu có) theo quy định của pháp luật hiện hành. 

 Nếu được sự đồng ý của khách hàng trúng thưởng, Payoo sẽ sử dụng tên và hình ảnh 

của khách hàng trúng thưởng cho mục đích quảng cáo, thương mại. 

http://www.payoo.vn/


 
 

STT Danh sách Đơn vị chấp nhận thanh toán hóa đơn 

1 Công ty CP cấp nước Chợ Lớn 

2 Công ty CP cấp nước Nhà Bè 

3 Công ty TNHH MTV cấp nước Trung An 

4 Công ty CP dịch vụ bưu chính viễn thông Sài Gòn (SPT) 

5 Trung tâm điện thoại Nam Sài Gòn (SPT PMH) 

6 Công ty viễn thông Viettel 

7 Công ty CP viễn thông FPT 

8 Tổng công ty điện lực thành phố Hồ Chí Minh TNHH 

9 Trung tâm hỗ trợ khách hàng và quản lý cước VNPT HCM 

10 Công ty CP cấp nước Phú Hòa Tân 

11 Công ty TNHH truyền hình cáp Sài Gòn Tourist 

12 Công ty TNHH MTV cấp nước Tân Hòa 

13 Công ty CP cấp nước Thủ Đức 

14 Công ty cố phần cấp nước Bến Thành 

15 Chi nhánh công ty CP hạ tầng viễn thông CMC - TP.Hà Nội 

16 Công ty TNHH thương mại ACS Việt Nam 

17 Công ty cổ phần Consortio Services Việt Nam 

18 Công ty CP viễn thông FPT 

19 VNPT HCM 

20 Công ty VTC công nghệ và nội dung số (VTC Intecom) 

21 Công ty CP dịch vụ truyền thanh truyền hình Hà Nội HCATV 

22 Công ty CP nghe nhìn Toàn Cầu AVG 

23 Công ty thông tin di động (VMS Mobifone) 

24 

Công ty TNHH MTV Tài chính Prudential Việt Nam  

(Prudential Finance) 

25 SCTV 

26 Tổng công ty điện lực to Hồ Chí Minh 

27 Viễn thông Cần Thơ (TNHH) - VNPT Cần Thơ 

28 Tổng công ty điện lực thành phố Hà Nội 

29 Công ty TNHH Một Thành Viên Tài Chính PPF Việt Nam (PPF) 

30 Ngân hàng TNHH Một thành viên ANZ (Việt Nam) 

31 Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) chi nhánh Hồ Chí Minh 

 

 


