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THANH TOÁN VAY TIÊU DÙNG QUA ZALOPAY - NHẬN GÓI ƯU ĐÃI ĐẾN 

100.000Đ 

 

• Thời gian: 11/11/2020 - 10/05/2021 

• Địa điểm sử dụng: Toàn quốc 

 

Hóa đơn vay tiêu dùng về tay, mở ZaloPay thanh toán ngay nhận hoàn tiền 50% 

Chào mừng tính năng nóng hổi vừa thổi ra lò, ZaloPay tung ngay ưu đãi cực xịn. Từ nay bạn có 

thể thanh toán vay tiêu dùng ZaloPay ngay trong ứng dụng Zalo chat chỉ với vài bước lướt điện 

thoại để rinh ngay gói ưu đãi trị giá đến 100.000đ, bao gồm: Hoàn tiền 50% (tối đa 80.000đ) 

+ voucher trị giá 20.000đ cho lần thanh toán tiếp theo. 

 

Đối tượng:  

- Khách hàng chưa từng liên kết thẻ & chưa từng thanh toán ZaloPay 

- Đăng ký tài khoản ZaloPay bằng tài khoản Zalo tạo trước ngày 1.7.2020 và đăng nhập vào Zalo 

ít nhất 1 lần từ ngày 01.06.2020 đến 30.06.2020 

 

Hàng ngàn gói ưu đãi trị giá đến 100.000đ, bao gồm: Hoàn tiền 50% (tối đa 80.000đ) 

+ voucher trị giá 20.000đ cho lần thanh toán tiếp theo. Thanh toán ngay, đừng để ZaloPay 

đợi lâu! 

[1] Mở Zalo, chọn "Thêm", chọn "ZaloPay 

[2] Chọn biển tượng “Liên kết ngân hàng”, chọn “Thêm liên kết”, chọn Logo ngân hàng cần liên 

kết và làm theo hướng dẫn 

[3] Trên màn hình chính, Chọn “Thanh toán vay tiêu dùng”, Chọn nhà cung cấp, Nhập mã hợp 

đồng & Xác nhận thanh toán và tận hưởng ngay gói ưu đãi trị giá đến 100.000đ, bao gồm: 

Hoàn tiền 50% (tối đa 80.000đ) + voucher trị giá 20.000đ (áp dụng cho lần thanh toán tiếp 

theo) 

 

Thể lệ chương trình khuyến mại: 
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• Mỗi tài khoản ZaloPay, mỗi thiết bị, mỗi sđt, mỗi thẻ/tài khoản ngân hàng liên kết, mỗi 

hóa đơn chỉ nhận được 1 lần KM duy nhất 

• Mỗi khách hàng chỉ nhận khuyến mãi 1 lần duy nhất trong suốt thời gian diễn ra chương 

trình 

• Áp dụng cho khách hàng chưa từng liên kết thẻ/tài khoản ngân hàng 

• Thẻ/tài khoản ngân hàng chưa từng liên kết trên hệ thống ZaloPay 

• Nguồn tiền thanh toán phải là nguồn tiền từ thẻ/tài khoản ngân hàng liên kết mới 

• Khách hàng nhận được hoàn tiền ngay khi trạng thái giao dịch được thông báo thành 

công 

• Áp dụng khi liên kết ngân hàng Vietcombank, BIDV, Maritime Bank (MSB), 

NamABank, HD Bank, Vietinbank, Sacombank, Eximbank, SCB, Vietcapital Bank ( Bản 

Việt), MBBank, VIB, HD Bank, TPBank, OceanBank, PVComBank, Shinhan Bank 

• Đối với thẻ Visa/Mastercard/JCB chỉ áp dụng cho loại thẻ Debit. Không áp dụng thẻ 

Credit và thẻ ảo, prepaid 

• Ngoài ra, đối với ngân hàng Agribank khách hàng phải liên kết tại quầy giao dịch và 

ngân hàng VPBank khách hàng phải liên kết qua tài khoản ngân hàng trên ứng dụng 

ZaloPay. Không áp dụng liên kết bằng số thẻ với các ngân hàng này 

• Không áp dụng thẻ ảo, thẻ prepaid và thẻ có dấu hiệu đầu cơ, gian lận 

• Không áp dụng chung với các CTKM thanh toán hóa đơn khác 

• Không áp dụng chung với các CTKM dành cho Khách hàng mới khác 

• Trường hợp thanh toán qua Tài khoản Vietcombank, giá trị giao dịch tối thiểu là 

100.000đ 

• Không áp dụng thanh toán cho đơn hàng nợ Phạt do đóng trễ 

• Quà KM có thể bị tạm hoãn nếu hệ thống phát hiện dấu hiệu gian lận và đầu cơ từ phía 

người dùng 

• Chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến khi hết ngân sách khuyến mãi 

• Nếu xảy ra tranh chấp quyền lợi, quyết định của ZaloPay là quyết định cuối cùng 

• Thời gian để xử lý khiếu nại trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc chương trình 

Thông tin liên hệ: 

Hotline: 1900 54 54 36 

Email: hotro@zalopay.vn 

 


