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THỂ LỆ CHƢƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI  

DỊCH VỤ VÍ ĐIỆN TỬ MOMO 
 

1. Pháp nhân đăng ký thực hiện chƣơng trình: Công ty Cổ phần di động trực tuyến M-

Service 

2. Tên chƣơng trình: 

2.1. Chƣơng trình 1: Chia sẻ MoMo – Nhận ngay 100.000VND mỗi ngƣời 

2.2. Chƣơng trình 2: Vi vu châu Âu cùng Ví MoMo 

3. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:  

- Kết nối Ví MoMo với tài khoản Vietcombank  

- Giao dịch thanh toán từ Ví MoMo 

4. Thời gian khuyến mại: Chương trình kéo dài từ 00:00:00 ngày 01/09/2016 đến 23:59:59 

ngày 31/10/2016 

5. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc. 

6. Hình thức khuyến mại: Quay số trúng thưởng và tặng thưởng. 

7. Đối tƣợng áp dụng:  

- Khách hàng cá nhân liên kết Ví MoMo với tài khoản tiền gửi thanh toán của Vietcombank 

và thực hiện thanh toán từ tài khoản Ví MoMo. 

- Khách hàng cá nhân đã sử dụng Ví MoMo liên kết với tài khoản tiền gửi thanh toán của 

Vietcombank và giới thiệu khách hàng liên kết Ví MoMo mới. 

- Khách hàng cá nhân đã sử dụng Ví MoMo liên kết với tài khoản tiền gửi thanh toán của 

Vietcombank và thực hiện các giao dịch thanh toán.  

8. Nội dung chi tiết thể lệ chƣơng trình khuyến mại: 

7.1 Chƣơng trình 1: Chia sẻ MoMo – Nhận ngay 100.000VND mỗi ngƣời 

a. Đối tượng và điều kiện tham gia: 

- Khách hàng là người được giới thiệu: Tài khoản ví MoMo của khách hàng chưa từng liên 

kết với tài khoả ớc đó, và tài khoản ngân hàng VCB dùng để liên kết 

cũng chưa từng liên kết với ví MoMo nào trước đó. 

- Khách hàng là người giới thiệu: Tài khoản ví MoMo của khách hàng đang liên kết với tài 

khoản tại bất kỳ ngân hàng nào MoMo có hợp tác. 

- ụng với khách hàng sử dụng ứng dụng MoMo Điểm Giao Dịch, 

sim Mload, hoặc website, hoặc điện thoại, máy tính bảng không có sim trong máy, hoặc sử 

dụng các phần mềm giả lập Android trên máy tính 
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b. Cách thức nhận thưởng: Để nhận thƣởng, Khách hàng cần thực hiện đầy đủ các bƣớc 

sau theo thứ tự 

- Bước 1: Tải và cài đặt ứng dụng MoMo trên điện thoại di động 

- Bước 2: ủa người giới thiệu trong mục Khuyến mãi trên ứng dụng Ví MoMo (là 

số điện thoại đăng ký Ví MoMo). 

- Bước 3: Thực hiện liên kết tài khoản Ví MoMo với tài khoản Vietcombank thông qua quầy 

giao dịch hoặc trên VCB-iB@nking 

- Bước 4: Thực hiện 1 giao dị ề ất kỳ có giá trị tối thiểu 10.000 

VND thành công bằng nguồn tài khoản mới liên kết. 

- Sau khi thực hiện thành công các bước trên ẽ 

nhận được các phần quà. 

c. Giải thưởng: 

- Quà tặng cho người giới thiệu là 100.000 VND tiền mặt trong ví MoMo với mỗi lượt giới 

thiệu thành công khách hàng (không giới hạn số lượt nhận thưởng). 

- Quà tặng cho người được giới thiệu (tương ứng vơi 1 ví/ 1 tài khoản ngân hàng/ 1 thiết bị di 

động) là voucher có giá trị 100.000 VND. Voucher được sử dụng để nạp tiền điện thoại 

hoặc mua mã thẻ điện thoại của các nhà mạng: MobiFone, Viettel, VinaPhone, 

Vietnammobile, GMobile bằng ví MoMo và có giá trị 

. Mỗi người được giới thiệu chỉ nhận tối đa 01 voucher trong toàn bộ chương trình. 

d. Tổng giá trị giải thưởng: 20.000.000.000 VND (Hai mươi tỷ đồng) 

7.2 Chương trình 2: Vi vu châu Âu cùng Ví MoMo 

a. Đối tượng và điều kiện tham gia: 

- Khách hàng có liên kết tài khoản Ví MoMo với tài khoản thanh toán Vietcombank của 

khách hàng trước hoặc trong thời gian diễn ra chương trình và không hủy dịch vụ tính đến 

24h00 ngày kết thúc chương trình khuyến mại.  

- Khách hàng đủ điều kiện tham gia quay số đợt 1: Có ít nhất 5 giao dịch thanh toán bất kỳ 

dịch vụ nào với giá trị tối thiểu 10.000đ trên ví MoMo, trong thời gian từ 01/09/2016 đến 

30/09/2016; 

- Khách hàng đủ điều kiện tham gia quay số đợt 2: Có ít nhất 5 giao dịch thanh toán bất kỳ 

dịch vụ nào với giá trị tối thiểu 10.000đ trên ví MoMo, trong thời gian từ 01/10/2016 đến 

31/10/2016. 

- Đối với những khách hàng tham gia quay số đợt 1 mà không trúng thưởng, nếu thỏa điều 

kiên tham gia quay số đợt 2 thì khách hàng vẫn tiếp tục được tham gia quay số đợt 2. 

b. Cách xác định mã dự thưởng: 



                                                                                    

Thông tin chi tiết liên hệ 1900 54 54 13 để được tư vấn và hỗ trợ. 

 

- Nếu khách hàng thỏa điều kiện dự thưởng, khách hàng sẽ nhận được tin nhắn có mã số dự 

thưởng của khách hàng trong vòng 5 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn tham gia của mỗi 

đợt quay số. Khách hàng sử dụng tin nhắn này làm cơ sở để được nhận thưởng 

- Mã dự thưởng chính là số điện thoại đăng ký ví MoMo của khách hàng. 

- Mỗi khách hàng chỉ nhận được 01 mã dự ỗi lần quay số nhưng không giới 

hạn số lần tham gia chương trình.  

c. Hình thức, thời gian và địa điểm quay thưởng: 

- Công ty Cổ phần di động trực tuyến M-Service sẽ tiến hành quay số

ngẫ quay số ới sự giám sát của đại diện khách 

hàng tham dự chương trình khuyến mãi, đại diện Sở Công thương, Ban lãnh đạo và nhân 

viên công ty.  

- Thời gian tổ chức quay số: 

 Đợt 1: 09:00 ngày 07/10/2016. 

 Đợt 2: 09:00 ngày 07/11/2016 

- Địa điểm tổ chức: văn phòng Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Di Động Trực Tuyến, Lầu M, 

Tòa nhà Petroland, số 12 đường Tân Trào, P. Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM. 

- Trong mỗi đợt quay số, công ty sẽ chọn ra 01 người trúng thưởng  

d. Thông báo trúng thƣởng 

- Kết quả chương trình sẽ được công ty Cổ Phần Dịch Vụ Di Động Trực Tuyến thông báo 

ngay trong ngày có kết quả quay số của mỗi đợt trên website: www.momo.vn của công ty 

và thông báo trực tiếp tới người trúng thưởng. 

- Công ty sẽ liên hệ với người trúng thưởng thông qua số điện thoại đăng ký ví MoMo của 

khách hàng, tổng cộng 3 lần liên lạc, trong vòng 7 ngày kể từ ngày có kết quả quay số của 

mỗi đợt. 

e. Cách thức trao thƣởng: 

- Khi đến nhận thưởng khách hàng đem đầy đủ giấy tờ liên quan sau:  

 Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu của người nhận giải 

 Điện thoại có tài khoản ví MoMo của khách hàng kèm thông báo có số thăm của 

khách hàng trong ví MoMo. 

- Địa điểm nhận thưởng: Khách hàng có thể ởng tại Văn phòng công ty Cổ Phần 

Dịch Vụ Di Động Trực Tuyến (M_Service) tại 3 địa chỉ sau: 

 Tại TP.HCM: Lầu M, Tòa nhà Petroland, số 12 đường Tân Trào, P. Tân Phú, 

Quận 7 

 Tại Hà Nội: Tầ . 



                                                                                    

Thông tin chi tiết liên hệ 1900 54 54 13 để được tư vấn và hỗ trợ. 

 

 Tại Đà Nẵng: 25 Nguyễn Văn Linh, Q. Hải Châu 

Hoặc 

. 

- Trước ngày 30/11/2016, nếu người trúng thưởng không đem đầy đủ giấy tờ liên quan đến 

nhận thưởng thì coi như người trúng thưởng không có nhu cầu lấy giải thưởng. Công ty 

không giải quyết những khiếu nại, thắc mắc của người trúng thưởng sau đó. 

- Công ty Cổ phần Dịch vụ Di động trực tuyến chịu trách nhiệm trao thưởng cho khách 

hàng trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình khuyến mại. Sau thời hạn trên, 

nếu khách hàng không nhận thưởng, giải thuowgr sẽ được xử lý như giải thưởng không có 

người trúng thưởng. 

8. Trách nhiệm thông báo: 

Thể lệ chương trình sẽ được công ty Cổ Phần Dịch Vụ Di Động Trực Tuyến và Vietcomabnk 

thông báo trên website: www.momo.vn  và www.vietcombank.com.vn.   

10. Các qui định khác 

- Chương trình không áp dụng cho các số điện thoại đã đăng ký làm Đại lý MoMo (tức 

đang sử dụng Ứng dụng 'Điểm Giao Dịch'); Sim Mload; website/điện thoại/tablet không 

có sim hoặc các phần mềm giả lập Android trên máy tính. 

- Người trúng thưởng thưởng phải chịu chi phí đi lại, ăn ở cho việc nhận thưởng và đóng 

khoản thuế thu nhập cá nhân không thường xuyên theo quy định của pháp luật hiện hành 

(nếu có). 

- Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Di Động Trực Tuyến có quyền hủy kết quả quay số trúng 

thưởng nếu phát hiện có sự gian lận từ khách hàng dưới mọi hình thức. 

- Nếu được khách hàng trúng thưởng đồng ý, Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Di Động Trực 

Tuyến sẽ sử dụng tên và hình ảnh của khách hàng trúng thưởng để phục vụ cho chương 

trình quảng cáo thương mại mà không phải trả thêm bất kỳ một khoản chi phí nào. 

- Giải thưởng không có người nhận sẽ được công ty nộp 50% giá trị giải thưởng vào ngân 

sách Nhà nước theo quy định tại khoản 4 điều 96 Luật Thương mại. 

- Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Di Động Trực Tuyến chịu trách nhiệm lưu trữ bằng chứng 

trúng thưởng phục vụ cho công tác kiểm tra giám sát. 

- Trong trường hợp có khiếu nại, tranh chấp, Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Di Động Trực 

Tuyến sẽ trực tiếp đứng ra giải quyết theo quy định của pháp luật, và quyết định của Công 

ty Cổ Phần Dịch Vụ Di Động Trực Tuyến là quyết định cuối cùng./. 

http://www.momo.vn/
http://www.vietcombank.com.vn/
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