Khách hàng tại Đà Nẵng đã có thể thanh toán tiền nước qua MoMo
Từ tháng 4 năm 2017, khách hàng tại Đà Nẵng chỉ cần tải ứng dụng Ví điện tử MoMo là
có thể thanh toán tiền nước một cách dễ dàng, nhanh chóng mà hoàn toàn không tốn một
khoản phí dịch vụ nào.
Đây là hình thức thanh toán nhanh chóng, siêu tiện lợi đã áp dụng ở nhiều tỉnh thành cả
nước.
HƯỚNG DẪN THANH TOÁN QUA ỨNG DỤNG MOMO:
Người dùng cần tải và đăng ký ứng dụng MoMo với từ khóa "MoMo chuyen nhan tien" đã
có trên hệ điều hành iOS, Android.

Để thanh toán, khách hàng chỉ cần Nạp tiền vào ví MoMo qua Điểm giao dịch MoMo hoặc
thông qua ngân hàng liên kết trực tiếp(VCB, VPBank, OCB, Sacombank, Eximbank,
ACB, TPbank, BIDV, Agribank, VIB, VietinBank, SCB, ShihanBank) hoặc gián tiếp qua
tất cả các ngân hàng hiện nay.

Thanh toán dễ dàng qua các bước:
Bước 1: Đăng nhập tài khoản và chọn “Thanh toán Nước”
Chọn hóa đơn cần thanh toán. Nước Đà Nẵng
Bước 2: Nhập mã khách hàng và kiểm tra thông tin nợ
Bước 3: Có thể Chọn nguồn nạp từ Ví MoMo hoặc các ngân hàng đã liên kết với MoMo
để thực hiện thanh toán
Bước 4: Chọn "Xác nhận" để hoàn tất thủ tục thanh toán.

Chi tiết:

• Website: www.momo.vn

• Hotline: 028.39917199 – 1900 54 54 41
• Facebook: www.facebook.com.vn/vimomo
• Chương trình Ưu đãi từ ví MoMo: Nạp 10,000 để nhận được 100,000đ thanh toán
hóa đơn Nước Đà Nẵng: https://momo.vn/tin-tuc/khuyen-mai/
Tham khảo thêm:

MoMo được cấp phép và quản lý bởi Ngân hàng Nhà Nước. Tiền trong Ví MoMo có giá trị như tiền
thật. Thanh toán bằng MoMo an toàn – bảo mật tuyệt đối bới MoMo hiện đang tuân thủ và áp
dụng các công nghệ bảo mật tiên tiến nhất thế giới:
 PCI DSS – Chứng nhận Bảo mật toàn cầu
 Bảo mật kép với mã OTP và mật khẩu 6 số - Tiền hoàn toàn được đảm bảo cho dù thiết bị có
bị mất
 Đường truyền bảo mật theo chuẩn SSL do GlobalSign chứng nhận – Hoàn toàn an tâm
không bị theo dõi thông tin cá nhân hoặc hành vi tiêu dùng.
Ví MoMo cho phép chuyển nhận tiền siêu nhanh qua số Điện thoại di động. Đồng thời, còn cung
cấp hơn 500 dịch vụ trên ứng dụng MoMo như:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Nạp tiền Điện thoại tất cả các nhà mạng luôn rẻ hơn 3 – 5%;
Thanh toán Tiền Điện (toàn quốc); Nước (TP HCM, Huế, Đồng Tháp, Đà Nẵng, Vũng
Tàu…); Truyền hình: VTVCab, K+, My TV, Fim+…Internet: VNPT, FPT.. với một chạm
và nhất là có thể thanh toán tất cả dịch vụ cùng một lúc;
Mua vé xem phim của tất cả cụm rạp trên toàn quốc như CGV, Galaxy, BHD… siêu nhanh
Vé máy bay Vietjet Air, Jetstar, tàu hỏa, vé xe rẻ…
Thanh toán các trang thương mại điện tử như Tiki.vn, Ticketbox, DeliveryNow…
Trả góp vay tiêu dùng: Home Credit, Fe Credit, HD Saison, ACS, Doctor Dong, Prudential
finance
Đóng bảo hiểm Prudential
Trả tiền tại các cửa hàng The Gogi House, Kichi Kichi, The Coffee House, Cộng Café,
Smoothie, Gongcha, Chewy Junior…
Đặt hoayeuthuong và Jupviec.com…

