
 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 
“THANH TOÁN LIỀN TAY - NHẬN NGAY ƯU ĐÃI” 

1. Tên chương trình khuyến mại: “Thanh toán liền tay, Nhận ngay ưu đãi” 

2. Phạm vi thực hiện: Toàn quốc 

3. Thời gian thực hiện: Từ 01/7/2016 đến hết 30/9/2016 

4. Đối tượng áp dụng: 

Thuê bao trả sau của VinaPhone thanh toán hóa đơn cước qua dịch vụ OecanBank Easy 

Internet Banking hoặc bằng tài khoản OceanBank qua kênh hợp tác với VNPAY: Cổng thanh toán 

hóa đơn & mua hàng trực tuyến www.vban.vn và http://payment.vinaphone.com.vn 

 Lưu ý: Chương trình không áp dụng cho các thuê bao trả sau bằng hình thức nạp thẻ. 

5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Thanh toán hóa đơn cước VinaPhone trả sau. 

6. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Tiền cước được giảm trừ vào kỳ thanh toán cước 

kế tiếp. 

7. Nội dung khuyến mại: 

- Khách hàng được giảm trừ cước vào kỳ cước tháng kế tiếp với số tiền tương ứng bằng 10% 

của tổng số tiền thanh toán của kỳ thanh toán liền trước. 

- Số tiền được giảm trừ không vượt quá 10% nợ cước của kỳ thanh toán liền trước. 

- Không giới hạn số lần thanh toán. 

8. Quy định cụ thể về thực hiện khuyến mại cho khách hàng: 

- Giảm trừ cước vào kỳ thanh toán của kỳ cước kế tiếp kỳ thanh toán trước đó. 

- Mức tiền giảm trừ tương ứng 10% tổng số tiền thanh toán của kỳ thanh toán nợ cũ trước đó là 

mức tham chiếu để giảm trừ cước cho kỳ thanh toán cước kế tiếp. 

- Mức tiền tham chiếu để giảm trừ tối đa bằng 10% nợ cũ thanh toán. Phần tiền thanh toán 

chênh lệch nhiều hơn nợ cũ (nếu có) không được tính làm mức tham chiếu để giảm trừ. 

- Mức tiền giảm trừ được giảm trừ hết vào cước phải thanh toán của kỳ cước kế tiếp, phần 

giảm trừ cước còn dư (nếu có) không được bảo lưu để giảm trừ cho kỳ thanh toán cước kế 

tiếp. 

- Số tiền khách hàng phải thanh toán còn lại sau khi được giảm trừ cước sẽ là mức tham chiếu 

tiếp theo (nếu khách hàng tiếp tục thanh toán cước qua các kênh OceanBank hợp tác với 

VNPAY) để thực hiện giảm trừ cước vào kỳ cước kế tiếp trong thời hạn của chương trình 

khuyến mại. 


