
Thanh toán khoản vay qua Ví MoMo: Hoàn tiền đến 150.000đ và 

nhận thêm gói quà trị giá 500k 

  

Từ 01/11 đến 30/11/2021, khách hàng khi thanh toán khoản vay sẽ có cơ hội nhận ngay hoàn tiền 

đến 150.000đ và hàng loạt thẻ quà hấp dẫn khác. Dùng Ví MoMo, thanh toán khoản vay siêu 

nhanh, rinh combo quà siêu đã! 

 

Chẳng ngại đường xa hay giao dịch tiếp xúc trong mùa dịch, an tâm ở nhà mở Ví MoMo thanh toán 

khoản vay, nhận ưu đãi hoàn tiền ngay trong tích tắc với tổng trị giá lên đến 150.000đ. Không chỉ 

thế, khách hàng mới cài đặt MoMo còn được nhận thêm gói quà trị giá 500k gồm nhiều thẻ quà 

thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại, mua bảo hiểm... Mở MoMo, thanh toán ngay! 

CHƯƠNG TRÌNH 1: NHẬP MÃ “MEGA2021” NHẬN QUÀ GIÁ TRỊ  

Thời gian: 01/11 đến 30/11/2021 

Đối tượng tham gia: 

Đối với khách hàng chưa từng sử dụng MoMo, nhập ngay mã “MEGA2021” để ngận ngay voucher ưu 

đãi hoàn 100.000đ hoàn tiền khi Thanh toán khoản vay Home Credit trên ví Momo. 

Lưu ý: 

- Đối với khách hàng liên kết Ví MoMo với tài khoản ngân hàng VIB, Bản Việt, Vietinbank, Shinhan 

Bank, VPBank và Timo, khách hàng cần thực hiện định danh tài khoản và xác thực khuôn mặt để 

nhận được thẻ quà. 

- Ưu đãi không áp dụng cho khách hàng mở tài khoản ngân hàng trực tuyến eKYC TPBANK trên ứng 

dụng MoMo. 

- Ưu đãi không áp dụng khi khách hàng liên kết Ví MoMo với thẻ Visa/Master/JCB và thẻ ATM qua 

cổng Napas. 

Hướng dẫn tham gia: 

● Bước [1]: Vào mục Ưu đãi, nhập mã “MEGA2021” vào ô “Nhập mã khuyến mãi, chia sẻ”; 

● Bước [2]: Liên kết tài khoản ngân hàng; 

● Bước [3]: Nạp tiền vào Ví MoMo chỉ từ 10.000đ. 

Sau khi hoàn thành bước 3, bạn sẽ nhận được gói quà ưu đãi trị giá 500k. Vào mục Ưu đãi > Quà của 

tôi để xem danh sách thẻ quà và sử dụng. 

Chi tiết gói quà: 

● 01 thẻ quà hoàn 50% tối đa 100.000đ về Túi Thần Tài khi thanh toán khoản vay từ 

1.000.000đ 

● 01 thẻ quà giảm 50% tối đa 50.000đ khi thanh toán hóa đơn 

● 01 thẻ quà giảm 50% tối đa 50.000đ khi thanh toán Tiki/Lazada 

● 01 thẻ quà giảm 50% tối đa 50.000đ khi đặt đồ ăn BAEMIN 



● 01 thẻ quà giảm 50% tối đa 20.000đ khi thanh toán App Store/Google Play 

● 01 thẻ quà giảm 50% tối đa 50.000đ khi thanh toán cà phê, trà sữa… 

● 01 thẻ quà hoàn 50% tối đa 50.000đ về Túi Thần Tài khi thanh toán siêu thị, cửa hàng tiện lợi 

● 01 thẻ quà hoàn 50% tối đa 100.000d về Túi Thần Tài khi thanh toán bảo hiểm từ 1.000.000đ 

● 01 thẻ quà hoàn 50% tối đa 30.000đ về Túi Thần Tài khi mua bảo hiểm xe máy 

 

CHƯƠNG TRÌNH 2: NHẬP MÃ “HOANTIEN” – NHẬN THẺ QUÀ ĐẾN 50K 

Thời gian: 01/11 đến 30/11/2021 

Đối tượng áp dụng:  

- Khách hàng lần đầu thanh toán khoản vay trên Ví MoMo và nhận được thông báo này. 

- Thẻ quà chỉ áp dụng cho các hợp đồng khoản vay lần đầu nhận được ưu đãi từ MoMo và mỗi hợp 

đồng chỉ được hưởng ưu đãi 01 lần duy nhất trong suốt chương trình. 

Quà tặng: 01 thẻ quà ngẫu nhiên trị giá 20.000đ hoặc 50.000đ. 

Hướng dẫn nhận quà: 

● Bước [1]: Vào mục Ưu đãi >> Nhập mã “HOANTIEN" vào ô “Nhập mã khuyến mãi, chia sẻ”; 

● Bước [2]: Ví MoMo thông báo nhận quà thành công. Bạn có thể bấm vào “XEM QUÀ NGAY” 

để tham khảo thông tin chi tiết thẻ quà và sử dụng ngay. 

Hướng dẫn sử dụng thẻ quà: 

● Bước [1]: Vào mục Ưu đãi >> Chọn thẻ quà bấm “Sử dụng"; 

● Bước [2]: Chọn đối tác tài chính cần thanh toán >> Thanh toán khoản vay; 

● Bước [3]: Nhận tiền hoàn về Túi Thần Tài. 

Lưu ý:  

- Khi thanh toán khoản vay, bạn vẫn thanh toán đúng giá trị giao dịch. Sau khi thanh toán thành 

công, bạn sẽ được hoàn tiền vào Túi Thần Tài ngay lập tức. 

- Túi Thần Tài là tiện ích mới trên MoMo giúp khách hàng sinh lời đến 6%/năm và nhận tiền lời mỗi 

ngày từ tiền gửi tích lũy. Bạn có thể giữ tiền hoàn trong Túi để sinh lời hoặc rút về MoMo để sử 

dụng. Đăng ký mở Túi Thần Tài tại đây. 

- Khách hàng phải hoàn tất đăng ký Túi Thần Tài trong vòng 60 ngày kể từ ngày được hoàn tiền. Sau 

thời gian quy định, nếu khách hàng chưa mở Túi thành công, tiền sẽ tự động bị truy thu lại.  

Điều kiện, điều khoản khác: 

- Hạn sử dụng thẻ quà: 15 ngày kể từ khi nhận thẻ quà. Sau thời gian trên, hệ thống sẽ tự động thu 

hồi thẻ quà đã hết hạn. 

- Thẻ quà tặng không được áp dụng đồng thời các chương trình khuyến mãi khác trên Ví MoMo. 

- Thẻ quà tặng có giá trị sử dụng 01 lần trên 01 hóa đơn. 

https://momo.vn/tui-than-tai


- Thẻ quà tặng không được cộng gộp, không được hoàn lại và không có giá trị quy đổi thành tiền 

mặt. 

- Trường hợp giá trị thanh toán nhỏ hơn giá trị khuyến mãi, MoMo sẽ không hoàn lại giá trị chênh 

lệch. 

- Trường hợp khách hàng hủy dịch vụ, giá trị khuyến mãi đã hoàn vào Túi Thần Tài sẽ không bị thu 

hồi. Tuy nhiên, giá trị còn lại trả về về tài khoản Ví MoMo/Ví Trả Sau sẽ là số tiền sau khi trừ đi giá trị 

khuyến mãi. 

- Mọi trường hợp khiếu nại của khách hàng được tiếp nhận trong vòng 72 giờ kể từ khi phát sinh 

giao dịch. Sau thời gian quy định, Ví MoMo xin từ chối giải quyết. 

 

  

 

 


