THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI

ƯU ĐÃI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG KHI THANH TOÁN DỊCH VỤ
QUA VÍ ĐIỆN TỬ MOCA
1. Hoàn tiền 30% cho lần đầu nạp tiền điện thoại qua Ví điện tử Moca trên ứng dụng Grab


Thời gian: Từ 19h ngày 12/05 đến 31/05, bạn sẽ được hoàn tiền 30% và hưởng thêm chiết khấu 10%
khi lần đầu tiên nạp tiền điện thoại (bao gồm nạp tiền trực tiếp và mua mã thẻ điện thoại) qua Ví điện
tử Moca trên ứng dụng Grab. Ưu đãi chỉ áp dụng trên phiên bản ứng dụng mới nhất.



Lưu ý: Hoàn tiền sẽ được hiển thị trong mục “My Rewards/ Ưu đãi của tôi”, khách hàng cần quy đổi
ngay để nhận hoàn tiền vào Ví điện tử.

Chi tiết như sau:


Hoàn tiền 30% giá trị nạp cho khách hàng lần ĐẦU TIÊN thực hiện giao dịch nạp tiền điện thoại/ mua
mã thẻ nạp.



Tiền sẽ được hiển thị trong mục “My Rewards/ Ưu đãi của tôi” trên ứng dụng sau khi khách hàng
hoàn thành giao dịch nạp tiền điện thoại/ mua mã thẻ nạp.



Khách hàng cần sử dụng ưu đãi này để nhận hoàn tiền vào tài khoản Ví điện tử trong thời hạn 3
ngày kể từ khi nhận Rewards/ Ưu đãi này. Nếu quá thời hạn trên, khách hàng sẽ KHÔNG THỂ nhận
được hoàn tiền vào tài khoản Ví điện tử.



Mỗi khách hàng chỉ được 1 lần hoàn tiền trong suốt thời gian khuyến mãi.



Số lượt khuyến mãi có giới hạn, chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến.



Số lượng nạp tiền điện thoại và mã thẻ nạp có giới hạn trong ngày.

2. Nhận lại đến 400.000đ khi thanh toán hóa đơn qua Ví điện tử Moca trên ứng dụng Grab


Thời gian: Từ 09/05 – 09/06/2019, khi thanh toán hoá đơn thông qua Ví điện tử Moca trên ứng
dụng Grab, bạn sẽ được hoàn tiền với tổng giá trị lên đến 400.000đ. Hoàn tiền sẽ được gửi vào
mục “My Rewards/ Ưu đãi của tôi”, bạn đừng quên quy đổi để nhận tiền về Ví nhé!

Chi tiết như sau:


Nhận được 50.000đ khi thanh toán thành công hóa đơn từ 300.000đ đến dưới 500.000đ.



Nhận được 100.000đ khi thanh toán thành công hóa đơn từ 500.000đ đến dưới 1 triệu đồng.



Nhận được 200.000đ khi thanh toán thành công hóa đơn từ 1 triệu đồng trở lên.

Lưu ý:



Mỗi khách hàng chỉ được nhận 2 lần hoàn tiền (tổng giá trị tối đa là 400.000đ) trong suốt thời gian
chương trình diễn ra.
Ưu đãi sẽ được gửi dưới hình thức Rewards/Ưu đãi trong trang “My Rewards/ Ưu đãi của tôi” trên
ứng dụng sau khi khách hàng hoàn thành giao dịch Thanh toán Hóa đơn.



Khách hàng cần quy đổi Rewards/Ưu đãi để nhận hoàn tiền vào tài khoản ví điện tử trong thời hạn
3 ngày kể từ khi nhận Rewards/Ưu đãi này. Nếu quá thời hạn quy đổi Rewards/Ưu đãi thành tiền vào
1

ví, khách hàng sẽ KHÔNG THỂ nhận được phần hoàn tiền từ giao dịch thanh toán hoá đơn đã thực
hiện.


Số lượt khuyến mãi có giới hạn, chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến.



Ưu đãi chỉ áp dụng trên phiên bản ứng dụng mới nhất.



Chương trình chỉ áp dụng cho khách hàng nhận được thông báo.



Áp dụng khi thanh toán hoá đơn điện/ nước / điện thoại trả sau.

3. Chương trình ưu đãi hàng tháng : PAY - Từ 17/05 - 30/06


Nhập mãy PAY, nhận ngay ưu đãi 100.000 đồng



Áp dụng cho các dịch vụ Grab (không bao gồm GrabFood) trên toàn quốc.



Ưu đãi chỉ áp dụng cho khách hàng lần đầu tiên thanh toán không tiền mặt cho các dịch vụ Grab (bao
gồm thanh toán trực tiếp qua thẻ hoặc thanh toán qua Ví điện tử Moca trên ứng dụng Grab)



Ưu đãi không áp dụng cho những khách hàng từng thanh toán qua GrabPay/ GrabPay Credits/
GrabPay by Moca trước đây.



Ưu đãi không bao gồm phụ phí. Bạn vui lòng thanh toán phụ phí (nếu có) cho tài xế.



Số lượt ưu đãi có giới hạn, chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến.



Chương trình chỉ áp dụng cho khách hàng nhận được thông báo.

Trân trọng thông báo!
Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương - OceanBank
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