
 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI 

Nhận ưu đãi khi đặt món qua Baemin thanh toán bằng ví VnPay liên kết với thẻ 

ATM OceanBank 

 

1. Nội dung khuyến mãi:  

 Nhận ưu đãi khi đăng ký sử dụng ví VNPay và đặt món qua Baemin và thanh toán bằng ví VnPay 

liên kết tài khoản thẻ ATM. 

2. Thời gian ưu đãi 

Từ ngày 04/04/2022 đến ngày 30/04/2022 

3. Hình thức thanh toán 

Thanh toán bằng ví VNPay liên kết tài khoản thẻ ATM OceanBank. 

4. Hướng dẫn nhận ưu đãi 

- Đăng ký tài khoản mới của ví VnPay 

- Kết nối ví VNPay với thẻ ATM OceanBank. 

- Bước 1: Đặt món trên Baemin, lựa chọn thanh toán bằng ví VnPay. 

Bước 2: Nhận 02 lượt dùng mã khuyến mại VIVNPAYBAE trị giá 50.000 đồng khi thanh toán 

trên ứng dụng Baemin thông qua tính năng VNPAY-QR trên Ví điện tử VNPAY, áp dụng cho 

hóa đơn từ 51.000 VND. 

Bước 3: Nhập mã VIVNPAYBAE để nhận ưu đãi và hoàn tất thanh toán. 

- Khách hàng thân thiết còn được thêm mã VNPAYKHAO5K trị giá 5.000 đồng khi thanh toán 

đơn hàng Baemin bằng tính năng VNPAY-QR trên ví VNPAY, áp dụng cho hóa đơn từ 

40.000 đồng. 

5. Điều kiện và điều khoản: 

 Ưu đãi áp dụng đến 30/04/2022.  

 Mã khuyến mại VNPAYKHAO10K và VNPAYKHAO5K dành cho tất cả các khách hàng hiện 

hữu  

 Mỗi mã khuyến mại được áp dụng cho 02 (lần) lần thanh toán trong suốt thời hạn hiệu lực 

của mã khuyến mại. 

 Mã khuyến mại chỉ áp dụng khi thanh toán đơn hàng Baemin thông qua tính năng VNPAY-

QR của ví VNPAY. 

 Chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến.  

Trân trọng thông báo! 

Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương – OceanBank 

 
 
 
 



 

 
 


