
Quét Hóa Đơn Bất Kỳ - Nhận Ngay Thẻ Quà 20.000đ Cho Hóa 

Đơn Kế Tiếp 

Từ 14/07/2021 đến 08/08/2021 Điện/Nước/ hóa đơn cứ về, mở MoMo nhẹ nhàng quét 

bay. Lại nhận ngay thẻ quà 20.000đ, tiếp tục thanh toán thêm hóa đơn sau. Có MoMo 

vừa tiện, vừa lợi, quét hóa đơn thôi 

Quét kỳ cước cực mượt mà chỉ với một chạm trên MoMo ở bất cứ nơi đâu. Nắng nóng 

ngại ra đường, mùa dịch miễn tiếp xúc, tiền mặt bất tiện, quản lý tiền nong chi tiêu phức 

tạp... quẳng hết gánh lo mở MoMo vui sống bạn nhé. MoMo sẽ nhắc cước hàng tháng 

giúp bạn với những loại hóa đơn đã từng thanh toán nữa đấy.  

Thời gian diễn ra chương trình 

Từ 14/07/2021 đến 08/08/2021. 

Đối tượng tham gia 

Dành riêng cho khách hàng đã từng thanh toán hóa đơn và nhận được thông báo chương 

trình qua ứng dụng MoMo. 

Thể lệ chương trình 

Khi thanh toán 01 hóa đơn bất kỳ trong các hóa đơn Điện/Nước sau qua MoMo, khách 

hàng sẽ nhận ngay Thẻ quà 20.000đ thanh toán hóa đơn cho lần kế tiếp. 

Mỗi khách hàng chỉ được nhận 01 thẻ quà duy nhất trong suốt thời gian diễn ra chương 

trình 

Điều kiện và điều khoản 



• Mỗi khách hàng được nhận 01 thẻ quà trong suốt thời gian diễn ra chương 

trình. 

• Thẻ quà không được sử dụng đồng thời với các thẻ quà tặng khác. 

• Chương trình chỉ áp dụng cho hóa đơn Điện/Nước 

• Chương trình không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi 

khác. 

• Chương trình áp dụng cho Ví MoMo đang liên kết tài khoản với ngân hàng 

và đã XÁC ĐỊNH/ĐỊNH DANH TÀI KHOẢN VÍ ĐIỆN TỬ. 

• Ví MoMo có quyền dừng khuyến mãi đối với các trường hợp có dấu hiệu 

gian lận hoặc lợi dụng chương trình khuyến mại để trục lợi. 

• 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 MoMo là quyết định cuối 

cùng. 

Mọi thắc mắc về việc thanh toán, người dùng có thể liên hệ qua: 

• Hotline: 1900 545441 (1.000Đ/phút). 

• Trung tâm Trợ Giúp: Đăng nhập MoMo >> Ví của tôi >> Trợ giúp hoặc 

nhập từ khóa "trợ giúp" vào ô tìm kiếm (Miễn phí). 

• Email: hotro@momo.vn (Miễn phí). 

 


