Hướng dẫn Chia sẻ MoMo
Nhận ngay 100.000 VND
mỗi người

•

Bước 3: Liên kết Ví MoMo với tài khoản
Vietcombank bằng cách đăng ký dịch vụ qua
VCB-iB@nking (*) hoặc tại các quầy giao dịch của
Vietcombank trên toàn quốc.

•

Bước 4: Hoàn tất nạp tiền/ thanh toán trên Ví
MoMo với giá trị tối thiểu từ 10.000 VND từ
nguồn tài khoản Vietcombank đã liên kết.
Hướng dẫn nạp tiền

Đối tượng:
•

Khách hàng cá nhân thỏa mãn điều kiện:

•

Khách hàng giới thiệu: là người đang sử dụng dịch vụ
Ví MoMo liên kết tài khoản với Vietcombank.

•

Khách hàng được giới thiệu: là khách hàng chưa liên
kết Ví MoMo với bất kỳ ngân hàng nào và thực hiện
thành công các bước theo hướng dẫn bên dưới.

Hướng dẫn liên kết Vietcombank

1

Đăng nhập trang Internet Banking trên điện thoại ->
Đi đến menu chính

2

Chọn “Tiện ích gia tăng” -> Chọn “Ví điện tử”

3

Chọn “Loại ví điện tử” -> Chọn số tài khoản mặc định sẽ
Chọn “Loại ví điện tử” -> Chọn số tài khoản mặc định sẽ
liên kết Ví
liên kết Ví

1

Từ màn hình ví
MoMo chính,
chọn “Nạp tiền”

2

Chọn nguồn nạp từ
tài khoản ngân hàng
liên kết

3

Nhập số tiền cần
nạp vào ví ->
Chọn “Nạp tiền”

4

Xác nhận để thực hiện
giao dịch chuyển tiền
vào ví MoMo

Quà tặng
•

•

Khách hàng giới thiệu: nhận ngay 100.000 VND vào
Ví MoMo với mỗi lượt giới thiệu thành công (KHÔNG
GIỚI HẠN số lần nhận thưởng).
Khách hàng được giới thiệu: nhận ngay voucher
100.000 VND để nạp tiền điện thoại (chỉ nhận duy
nhất 01 lần/ người).

Hướng dẫn các bước nhận thưởng
•

Bước 1: Tải ứng dụng Ví MoMo trên AppStore hoặc
GooglePlay và đăng ký tài khoản mới trên ứng dụng.

•

Bước 2: Nhập mã là số điện thoại Ví MoMo của
người giới thiệu tại mục Khuyến mại (bỏ qua bước
này nếu không có người giới thiệu).

Hướng dẫn nhập mã giới thiệu

1

Chọn mục “Khuyến mãi”
trong ứng dụng MoMo

2

•

4

Nhập mã xác thực (OTP) -> Chọn “Xác nhận” trên trang của
Vietcombank và trong ứng dụng MoMo

Nhập số điện thoại của
người giới thiệu vào ô trống

(*): Số điện thoại đăng ký Ví MoMo phải được đăng ký VCB-SMS
B@nking

Bước 5: Kiểm tra thông tin, người được giới thiệu
đã nhận ngay voucher trị giá 100.000 VND (thời
hạn sử dụng voucher 01 tháng) và người giới thiệu
đã được nhận ngay 100.000 VND trong ví.

