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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI 

Thanh toán điện, hoàn tiền lên đến 2.000.000đ 

1. Nội dung khuyến mãi:  

Thanh toán điện với thẻ VISA OceanBank liên kết với Zalopay, hoàn tiền may mắn ngẫu nhiên lên đến 
2.000.000đ.  

2. Thời gian khuyến mãi: từ 11h 11/07/2019 – 10/08/2019. 

3. Loại hình áp dụng: Ví điện tử ZaloPay liên kết với thẻ VISA OceanBank 

4. Điều kiện và điều khoản: 

 Mỗi tài khoản ZaloPay, mỗi thiết bị, mỗi sđt, mỗi thẻ/tài khoản ngân hàng liên kết, mỗi hóa đơn tiền 

điện chỉ nhận được 1 lần KM duy nhất. 

 KH được nhận hoàn tiền khi trạng thái giao dịch thông báo thành công. 

 Tiền hoàn lại được cộng trực tiếp vào tài khoản ví ZaloPay. 

 Áp dụng khi thanh toán hóa đơn tiền điện từ 30.000đ. 

 Nguồn tiền thanh toán phải là nguồn tiền từ thẻ/tài khoản ngân hàng sau: Vietcombank, Vietinbank, 

BIDV, Agribank, Sacombank, Eximbank, SCB, Vietcapital Bank, MB Bank, MSB, Visa, Mastercard, 

JCB. 

 Không áp dụng thẻ ảo, thẻ prepaid và thẻ có dấu hiệu đầu cơ, gian lận. 

 Trường hợp thanh toán qua Tài khoản Vietcombank, giá trị giao dịch tối thiểu là 100.000đ. 

 Không áp dụng thanh toán cho đơn hàng nợ Phạt do đóng trễ tiền Điện. 

 Quà KM có thể bị tạm hoãn nếu hệ thống phát hiện dấu hiệu gian lận và đầu cơ từ phía người 

dùng. 

 Chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến khi hết ngân sách khuyến mãi. 

 Nếu xảy ra tranh chấp quyền lợi, quyết định của ZaloPay là quyết định cuối cùng. 

 Thời gian để xử lý khiến nại trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc chương trình. 

Trân trọng thông báo! 

Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương - OceanBank 

 


