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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI 

Nhận cả triệu đồng khi giới thiệu Momo lần đầu 

với thẻ OceanBank liên kết ví Momo 

1. Nội dung khuyến mãi:  

Khi giới thiệu Momo liên kết thẻ OceanBank cho bạn bè LẦN ĐẦU, nhận ngay gói quà SIÊU KHỦNG lên 
đến 1.000.000đ & quà 100.000đ cho các lần giới thiệu tiếp theo.  

2. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 04/09/2019 đến ngày 30/9/2019 

3. Loại thẻ áp dụng: Tất cả thẻ OceanBank liên kết ví điện tử Momo 

4. Áp dụng tại: Trang thương mại điện tử/ứng dụng điện thoại 

5. Danh sách thẻ quà : 

a. Combo quà 500.000đ của NGT Lần Đầu 
  

Loại thẻ quà Trị giá 
Số 

lượng 

HSD thẻ 

quà 
Điều kiện sử dụng 

Thẻ quà đa năng 100.000đ 01 30 ngày   

Mua gói dịch vụ 3G 20.000đ 01 30 ngày   

Giảm 50% tối đa 

30,000đ khi mua 

sắm tại Circle K, 

Ministop, Family 

Mart 

30.000đ 01 30 ngày   

Giảm 50% tối đa 

50,000đ khi mua 

sắm tại CoopMart, 

CoopXtra 

50.000đ 01 30 ngày Áp dụng cho hóa đơn từ 200.000 trở lên 

Thanh toán Google 

Play 
50.000đ 01 30 ngày   

Thanh toán vé máy 

bay, tàu lửa 
200.000đ 01 30 ngày 

Áp dụng khi thanh toán hóa đơn từ 1.500.000đ trở 

lên 



 

2 
 

Thanh toán Điện, 

Nước, Vay tiêu 

dùng, Bảo hiểm... 

50.000đ 01 30 ngày   

  

ĐẶC BIỆT: Từ 4/9 - 30/9, NGT còn nhận thêm thẻ quà đa năng ngẫu nhiên lên đến 500.000đ & quà 

100.000đ cho các lần giới thiệu tiếp theo. 

b. Quà của NĐGT 

Loại thẻ quà Trị giá 
Số 

lượng 
HSD thẻ quà Điều kiện sử dụng thẻ quà 

Nạp/Mua mã thẻ điện thoại 30.000đ 01 30 ngày   

Nạp/Mua mã thẻ điện thoại 20.000đ 01 30 ngày   

Thanh toán Nước, Vay tiêu 

dùng, Bảo hiểm... 
100.000đ 01 30 ngày   

Giảm 50% tối đa 50,000đ khi 

mua sắm tại CoopMart, Circle 

K, Ministop, Family Mart 

50.000đ 01 30 ngày   

Thanh toán Google Play 50.000đ 01 30 ngày   

Thanh toán vé máy bay, tàu lửa 200.000đ 01 30 ngày 
Áp dụng khi thanh toán hóa 

đơn từ 1.500.000đ trở lên 

Thanh toán Điện, Nước, Vay 

tiêu dùng, Bảo hiểm... 
50.000đ 01 30 ngày   

 

6. Điều kiện và điều khoản: 

Quy định dành cho NGT: 

 Chương trình chỉ áp dụng cho khách hàng giới thiệu MoMo LẦN ĐẦU chỉ diễn ra từ ngày 4/9 - 

30/9/2019. 

 NGT sẽ được nhận tiếp 100.000đ quà đa năng cho các lần giới thiệu tiếp theo. Không giới hạn số 

lần nhận thưởng. 

 Phải duy trì liên kết ngân hàng với MoMo trong thời gian diễn ra chương trình. 
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 Cần cập nhật ứng dụng phiên bản mới nhất để nhận thưởng. 

 MoMo có thể ngừng trả thưởng chương trình với các trường hợp phát hiện gian lận quy định giới 

thiệu MoMo. 

 
Quy định dành cho NĐGT: 

 Tài khoản Ví MoMo phải chưa từng liên kết với tài khoản ngân hàng nào trước đó; 

 Tài khoản Ngân hàng phải chưa từng được liên kết với tài khoản ví MoMo nào trước đó. 

 Mỗi khách hàng chỉ được nhận thưởng tối đa 01 lần (1 lượt nhận thưởng/1 ví/1 CMND/1 tài khoản 

ngân hàng/1 thiết bị). 

 Chương trình chỉ áp dụng cho khách hàng sử dụng ứng dụng ví điện tử MoMo, không áp dụng với 

khách hàng sử dụng ứng dụng MoMo Điểm Giao Dịch, sim Mload, hoặc website, hoặc điện thoại, 

máy tính bảng không có sim trong máy, hoặc sử dụng các phần mềm giả lập Android trên máy tính. 

 MoMo có thể ngừng trả thưởng chương trình với các trường hợp phát hiện gian lận quy định giới 

thiệu MoMo. 

Trân trọng thông báo! 

Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương - OceanBank 

 

 
 


