
 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI 

Giảm tới 30K khi mua đồ uống tại Starbucks bằng cách quét QR  

ví Momo có liên kết Tài khoản thanh toán/Thẻ ATM OceanBank 

1. Nội dung khuyến mãi: 

Nhập mã STARBUCKS để giảm 50% tối đa 30K khi mua đồ uống tại hệ thống của hàng 

Starbucks và thanh toán bằng cách quét mã QR bằng ví điện tử Momo có liên kết với tài khoản thanh 

toán/Thẻ ATM OceanBank. 

2. Thời gian ưu đãi: 

Từ 05/9/2022 đến 20/9/2022 

3. Hình thức thanh toán: 

Thanh toán quét QR qua ví điện tử Momo có liên kết tài khoản thanh toán/Thẻ ATM OceanBank  

4. Hướng dẫn nhận ưu đãi: 

- Kết nối ví Momo với tài khoản thanh toán/thẻ OceanBank 

- Thanh toán quét QR thông quá ví điện tử Momo: 

Bước 1: Mở MoMo > Chọn “Mã QR". 

Bước 2: Ở màn hình phương thức thanh toán > Chọn “Xem tất cả". 

Bước 3: Nhập mã khuyến mãi STARBUCKS để nhận ưu đãi giảm 50% tối đa 30K  > Chọn “Áp 

dụng”. 

Bước 4: Đưa mã thanh toán QR cho Thu ngân quét, nghe tiếng Bíp là thanh toán thành công. 

5. Điều kiện và điều khoản: 

- Thời gian diễn ra chương trình từ 05/9 - 20/9/2022. 

- Chương trình áp dụng cho toàn bộ người dùng MoMo đang liên kết với ngân hàng, đã xác thực 

tài khoản/định danh ví điện tử theo quy định của Ngân hàng Nhà nước trước khi tham gia 

chương trình. 

- Mỗi khách hàng được nhập mã và hưởng ưu đãi 1 lần duy nhất trong suốt thời gian diễn ra 

chương trình. (1 lần/1 SDT/1 CMND). 

- Chương trình không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác và không áp 

dụng cho thanh toán bằng nguồn tiền Ví Trả Sau. 

Trân trọng thông báo! 

Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương – OceanBank 


