
MỞ VNPT MONEY - NHẬN NGAY VOUCHER 20.000VNĐ THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN 

      Mở mới miễn phí VNPT Money: Nhận ngay combo siêu hời, không thể bỏ lỡ !!! 

     Thẻ quà tặng 20K để giảm trừ khi thanh toán tiền điện 

     Thêm phương thức thanh toán tiền điện mới vừa nhanh vừa tiện 

Từ 07/10 đến 25/12/2022, VNPT Money triển khai chương trình “Mở VNPT Money - Nhận quà 

như ý”. Trong thời gian diễn ra chương trình, khách hàng đăng ký mới lần đầu tài khoản VNPT 

Money (Ví VNPT Pay định danh, liên kết ngân hàng hoặc Mobile Money định danh thông tin theo 

quy định), được tặng thẻ voucher 20.000đ dùng để hỗ trợ giảm trừ khi thanh toán hóa đơn điện 

trên ứng dụng VNPT Money bằng nguồn tiền tiền Ví VNPT Pay hoặc Mobile Money (không áp 

dụng voucher cho dịch vụ Mua mã thẻ, Nạp điện thoại cho người khác, Thanh toán QR). Các tài 

khoản VNPT Money đã từng đăng ký trước thời gian diễn ra chương trình không được tham gia 

chương trình này.  

Mỗi số điện thoại được nhận 01 lần ưu đãi/ chương trình. Để sử dụng thẻ quả tặng quý khách hàng 

chỉ cần đăng nhập tài khoản VNPT Money, chọn mục “Ưu Đãi” > “Quà tặng của tôi” > Chọn thẻ 

quà tặng của chương trình để sử dụng. 

     Quy định về thẻ quà tặng 

• Hạn sử dụng voucher: N+5 ngày (N: ngày tặng voucher). Hết hạn, hệ thống sẽ thu hồi các 

thẻ voucher chưa được sử dụng. 

• Thời gian tặng voucher: trong vòng 72h sau khi khách hàng đáp ứng điều kiện chương 

trình. 

• Không được chuyển nhượng/tặng/quy đổi thành tiền mặt. 

• Một thẻ voucher chỉ áp dụng cho 01 giao dịch thanh toán. 

• Tại thời điểm sử dụng thẻ voucher: 

- Đảm bảo số dư tài khoản ví VNTP Pay > 0đ và đủ thanh toán phần giá trị còn thiếu, 

duy trì liên kết ngân hàng. 

- Đảm bảo số dư tài khoản Mobile Money > 0đ và đủ thanh toán phần giá trị còn 

thiếu. 

• Thẻ voucher được áp dụng khi khách hàng thanh toán trên ứng dụng VNPT Money và 

MyVNPT. 

• Trong các trường hợp khiếu nại, tranh chấp mọi quyết định thuộc về VNPT Money. 

     Để biết thêm chi tiết về chương trình, Quý khách hàng vui lòng truy cập www.vnptmoney.vn 

hoặc liên hệ tổng đài CSKH miễn phí: 18001091 (nhánh 3). 

ĐĂNG KÝ MIỄN PHÍ TÀI KHOẢN VNPT MONEY NGAY ĐỂ KHÔNG BỎ LỠ ƯU ĐÃI 

HẤP DẪN! 


