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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH HELLO MOMO 

1. Tên chương trình: “HELLO MOMO”. 

2. Thời gian triển khai: Từ ngày 01/07/2020 đến khi có thông báo khác từ MoMo.  

Chương trình có thể kết thúc sớm nếu hết thẻ quà tặng. 

3. Điều kiện áp dụng:  

- Khách hàng có Ví MoMo trên điện thoại thuộc hệ điều hành Android hoặc iOS. 

- Khách hàng có tài khoản thanh toán (TKTT) tại Eximbank, TKTT lần đầu liên kết Ví 

MoMo và tài khoản Ví MoMo chưa từng liên kết tài khoản ngân hàng nào trước đó. 

- Khách hàng phải đăng ký sử dụng dịch vụ SMS Banking tại Eximbank. 

- Khách hàng phải nhập mã “HELLOMOMO” trước bước liên kết tài khoản ngân hàng 

với Ví MoMo. 

- Mỗi khách hàng chỉ được nhận thưởng 01 lần duy nhất trong suốt thời gian diễn ra chương 

trình, gói quà tặng trị giá 500.000 đồng tương ứng với 10 thẻ quà tặng trên Ví MoMo (1 

lượt nhận thưởng/ 1 ví/ 1 số điện thoại/ 1 CMND/ 1 tài khoản ngân hàng/ 1 thiết bị). 

- Khách hàng sẽ nhận ngẫu nhiên Gói quà 1 hoặc Gói quà 2 

- Thời hạn sử dụng: ghi rõ trong hướng dẫn thẻ quà. Sau thời gian sử dụng, hệ thống sẽ tự động 

thu hồi. 

- Thẻ quà tặng không được chuyển nhượng (cho tặng) người khác. Không có giá trị quy đổi 

thành tiền trong Ví MoMo, tiền khuyến mãi hay tiền mặt 

- MoMo có quyền thu hồi các thẻ quà đối với các trường hợp có dấu hiệu gian lận hoặc lợi 

dụng chương trình khuyến mại để trục lợi 

- Không áp dụng khi khách hàng liên kết Ví MoMo với thẻ Visa/Master/JCB và thẻ ATM 

qua cổng Napas. 

4. Cơ cấu giải thưởng: 

 Gói quà HELLO MOMO 1: 

STT Tên Thẻ Quà Tặng 
Số 

lượng 
Tổng Trị 

Giá (VNĐ) 
Lưu ý 

1 Nạp điện thoại, Mua mã thẻ 3 40.000 
 

2 
Thanh toán Điện, Nước, Internet, Truyền hình, 

Vay tiêu dùng 
2 45.000 

 

3 Thanh toán Vay tiêu dùng 2 50.000 
 

4 Thanh toán Mua mã thẻ 3G/4G 2 40.000 
 



2 
 

STT Tên Thẻ Quà Tặng 
Số 

lượng 
Tổng Trị 

Giá (VNĐ) 
Lưu ý 

5 Thanh toán dịch vụ Apple/Google 2 20.000 
 

6 Hoàn phí chuyển tiền liên ngân hàng 1 10.000 
 

7 
Thanh toán chuỗi cửa hàng tiện lợi và siêu thị 

(Circle K/ FamilyMart/ Ministop/GS25/ Cheers/ 

Co.opmart/ Co.opXtra/AEON Mall …) 
3 45.000 

Áp dụng khi thanh toán hóa 

đơn từ 20.000đ trở lên/ thẻ quà 

9 
Thanh toán The Coffee House/ Phúc Long/ 

Gongcha/ Toco Toco, chuỗi Golden Gate, 

Redsun, Hoàng Yến 
1 50.000 

Áp dụng cho giao dịch thanh 

toán từ 100.000đ trở lên 

10 
Thẻ quà giảm 5% tối đa 200.000đ mua vé máy 

bay, đặt phòng khách sạn 
1 200.000 

Áp dụng cho giao dịch thanh 

toán từ 2.000.000đ trở lên 

 Gói quà HELLO MOMO 2: 

STT Tên Thẻ Quà Tặng 
Số 

lượng 

Tổng Trị 

Giá (VNĐ) 
Lưu ý 

1 Nạp điện thoại, Mua mã thẻ 3 40.000 
 

2 
Thanh toán Điện, Nước, Internet, Truyền hình, 

Vay tiêu dùng 
2 45.000 

 

3 Thanh toán Vay tiêu dùng 2 50.000 
 

4 Thanh toán Mua mã thẻ 3G/4G 2 20.000 
 

5 Thanh toán dịch vụ Apple/Google 2 40.000 
 

6 Hoàn phí chuyển tiền liên ngân hàng 1 10.000 
 

7 

Thanh toán chuỗi cửa hàng tiện lợi và siêu thị 

(Circle K/ FamilyMart/ Ministop/GS25/ Cheers/ 

Co.opmart/ Co.opXtra/AEON Mall …) 

3 45.000 
Áp dụng khi thanh toán hóa 

đơn từ 20.000đ trở lên/ thẻ quà 

9 

Thanh toán The Coffee House/ Phúc Long/ 

Gongcha/ Toco Toco, chuỗi Golden Gate, 

Redsun, Hoàng Yến 

1 50.000 
Áp dụng cho giao dịch thanh 

toán từ 100.000đ trở lên 

10 
Thẻ quà giảm 5% tối đa 200.000đ mua vé máy 

bay, đặt phòng khách sạn 
1 200.000 

Áp dụng cho giao dịch thanh 

toán từ 2.000.000đ trở lên 

 


