
 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI 

Ưu đãi giảm lên đến 100K khi thanh toán đơn hàng Baemin 

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

 

1. Nội dung khuyến mãi:  

 Nhập mã ưu đãi để nhận tổng deal giảm lên đến 100K nhân dịp sinh nhật Baemin khi thanh toán 

hóa đơn Baemin bằng ví điện tử Momo có liên kết với tài khoản thanh toán/Thẻ ATM OceanBank. 

2. Thời gian ưu đãi 

Từ 01/05/2022 đến 31/05/2022 

3. Hình thức thanh toán 

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

4. Hướng dẫn nhận ưu đãi 

- Bước 1: Kết nối ví Momo với tài khoản thanh toán/thẻ OceanBank 

- Bước 2: Mở ứng dụng BAEMIN 

- Bước 3: Chọn món ngon bạn thích 

- Bước 4: Tại Trang thanh toán, thay đổi phương thức thanh toán thành Ví MoMo 

- Bước 5: Xác nhận liên kết Ví MoMo 

- Bước 6: Nhập mã khuyến mãi (nếu có) và bấm “Đặt hàng” 

o BAEMIN giảm tới 40.000đ. 

o Đặt đơn càng lớn, quán càng giảm nhiều, giảm thêm tới 35.000đ. 

o Khao bạn thêm 15.000đ nhân dịp sinh nhật. 

o Giảm thêm 5.000đ khi thanh toán bằng MoMo áp dụng khi thanh toán đơn BAEMIN 

từ 100.000đ bằng Ví MoMo 

- Bước 7: Xác nhận > Thanh toán thành công. 

5. Điều kiện và điều khoản: 

- Quy định giảm thêm 5.000đ: áp dụng cho 10.000 lượt sử dụng đầu tiên từ 11/5 đến 25/5/2022. 

Mỗi ngày 1.000 lượt sử dụng, trong trường hợp không được áp dụng nghĩa là đã hết lượt sử 

dụng.  

- Mỗi khách hàng chỉ áp dụng 1 lần trong suốt chương trình. 

- Chương trình áp dụng cho các nhà hàng tham gia chương trình. 

- Chương trình có thể thay đổi nội dung và kết thúc sớm hơn theo chính sách của BAEMIN. 

Trân trọng thông báo! 

Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương – OceanBank 

 
 
 


