
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN M
HÓA ĐƠN NƯỚC ĐÀ NẴNG

Chương trình diễn ra từ nay đến hết 30/
dụng MoMo có liên kết 1 trong các Ngân H
TPbank, BIDV, Agribank, VIB, VietinBank, SCB, ShihanBank
 
Để nhận được thẻ quà tặng (trị giá 100.000
giản sau: 
 
Bước 1: Tải với từ khóa “Ví MoMo” tr
bằng số điện thoại của bạn; 

Bước 2: Liên kết tài khoản Ngân hàng c
Eximbank, ACB, TPbank, BIDV, Agribank, VIB, 

Lưu ý, khách hàng phải có tài khoản Internet Banking c
Hướng dẫn liên kết chi tiết cho từng Ngân h
 

ẾN MÃI: “NẠP 10,000Đ NHẬN 100,000Đ
NG ” 

ết 30/9/2018 và áp dụng cho tất cả khách hàng chư
t 1 trong các Ngân Hàng VCB, VPBank, OCB, Sacombank, Eximbank, ACB, 

TPbank, BIDV, Agribank, VIB, VietinBank, SCB, ShihanBank lần đầu tiên với Ví MoMo. 

 giá 100.000Đ) khách hàng thực đầy đủ và ĐÚNG TR

 khóa “Ví MoMo” trên cửa hàng AppStore hoặc CH Play và đăng k

àng của 1 trong các Ngân hàng VCB, VPBank, OCB, Sacombank, 
Eximbank, ACB, TPbank, BIDV, Agribank, VIB, VietinBank, SCB, ShihanBank với Ví MoMo:

ản Internet Banking của một trong các ngân hàng trên. 
ừng Ngân hàng tại đây: bit.ly/momolienket 

N 100,000Đ THANH TOÁN 

 
àng chưa có hoặc đã có ứng 

Sacombank, Eximbank, ACB, 
i Ví MoMo.  

ÚNG TRÌNH TỰ 3 bước đơn 

đăng ký sử dụng MoMo 

 

VCB, VPBank, OCB, Sacombank, 
ới Ví MoMo: 

àng trên.  



Bước 3:  Nạp tiền vào Ví hoặc Nạp tiề
 

Hoàn tất các bước trên, Khách hàng sẽ nhậ
lần lượt là 30,000đ- 30.000đ-40,000đ) dùng 

Để kiểm tra hoặc sử dụng Thẻ quà t
quà tặng” và bấm sử dụng. 

ạp tiền điện thoại (chỉ từ 10.000Đ) từ Ngân hàng vừa li

ẽ nhận được 3 thẻ quà tặng tổng trị giá100.000Đ( được tr
đ) dùng để thanh toán hóa đơn Nước Đà Nẵng. 

 

à tặng 100.000Đ của MoMo, khách hàng vào “Ví c

ừa liên kết. 

 

ợc trả vào 3 ngày liên tiếp 

 

àng vào “Ví của tôi” chọn “Thẻ 



 

Đặc biệt, sau khi nhận thưởng của chương trình này, khách hàng có có thể tham gia các Chương trình 
khuyến mãi khác của MoMo như “Nhận đến 50.000Đ uống The Coffee House cùng MoMo”, “Ăn Gogi 
House/Kichi Kichi: Thanh toán dễ - giảm giá hời” và “Chia sẻ MoMo”.  

Một số lưu ý về chương trình khuyến mãi: 

- Thẻ quà tặng có thời hạn sử dụng 30 ngày kể từ ngày nhận được Thẻ quà tặng; 

- Thẻ quà tặng không được cho/tặng và không có giá trị chuyển đổi thành tiền mặt, tuy nhiên nhách hàng 
nhận thẻ quà tặng có thể thanh toán dịch vụ cho chính mình hoặc người thân trên Ví MoMo của mình; 

- Chương trình chỉ áp dụng cho khách hàng sử dụng ứng dụng Ví MoMo, không áp dụng với khách hàng 
sử dụng ứng dụng MoMo Điểm Giao Dịch, sim Mload, hoặc website, hoặc điện thoại, máy tính bảng 
không có sim trong máy, hoặc sử dụng các phần mềm giả lập Android trên máy tính. 

Tham khảo thêm: 

• Website: www.momo.vn 

• Hotline: 028.39917199 – 1900 54 54 41 

• Facebook: www.facebook.com.vn/vimomo 

• Chi tiết cách liên kết tài khoản: https://momo.vn/lienkettaikhoan/ 

 

 

 

 

 



CONTENT FACEBOOK: 

THANH TOÁN TIỀN NƯỚC CHỈ TRONG 5 GIÂY!
LẠI CÒN NHẬN THÊM 100.000Đ khi liên k
tiết: https://momo.vn/lienkettaikhoan/ 

� Vậy sao không cài đặt #MoMo để không lo c
xôikhi chỉ với vài thao tác trên điện tho
chơi cùng bạn bè.  

� CÀI ĐẶT #MOMO NGAY : bit.ly/download
====== 
#momo #Billpay #freetime #enjoylife 
#Chỉ_cần_chạm_tay_thanh_toán_xong_ngay

SẴN SÀNG CHO TUẦN LỄ VÀNG: 27/03 
NHẬN NGAY 200.000đ KHI GIỚI THI

Duy nhất từ 27 - 31/3, giới thiệu MoMo cho b
▪/ Nhận ngay [200.000đ] cho 1 lần gi
▪/ Giới thiệu 5 người: Nhận ngay [1.000.000
▪/ Không giới hạn số lần giới thiệu
▪/ Xem cách giới thiệu tại: https://momo.vn/chiasemomo/

 

 

 

 

 

 

 

 

TRONG 5 GIÂY! 
 khi liên kết MoMo với tài khoản Internet Banking (chi 

 

không lo cắt nước hoặc mất thời gian đi nộp tiền tạ
n thoại, bảo toàn nhan sắc lại thêm thời gian chăm chút cho b

bit.ly/download-MoMo  

m_tay_thanh_toán_xong_ngay 

ÀNG: 27/03 - 31/03/2018 
ỚI THIỆU MOMO! 

u MoMo cho bạn bè/người thân: 
] cho 1 lần giới thiệu 

n ngay [1.000.000đ] 
i thiệu 

https://momo.vn/chiasemomo/ 

ại các điểm thu xa 
m chút cho bản thân và vui 

 



CONTENT EMAIL: 

THANH TOÁN CƯỚC TIỀN NƯỚC CHỈ TRONG 5 GIÂY! 
LẠI CÒN NHẬN THÊM 100.000Đ! 

Chi tiết: https://momo.vn/lienkettaikhoan/ 
 
Tự hào là đơn vị ví điện tử uy tín – đối tác đáng tin cậy của Công ty Cấp Nước, Ví MoMo cung cấp 
cho khách hàng giải pháp thanh toán tiện lợi và nhanh chóng chỉ với một cái lướt tay nhẹ nhàng 
trên điện thoại. Chọn MoMo thanh toán sẽ không mất phí, thanh toán mọi lúc mọi nơi dù bất kỳ ở 
đâu.  
 
Tải miễn phí Ví MoMo với từ khóa "MoMo" tại cửa hàng ứng dụng iOS hoặc Android. Đăng ký sử dụng 
dễ dàng bằng số điện thoại.  
 

 
 

Thanh toán cước tiền nước chỉ với 4 bước đơn giản: 
 

 

Để có sẵn nguồn tiền trong Ví MoMo để thanh toán hóa đơn tiền Nước, Khách hàng có thể chọn 1 trong 5 
cách sau: 



 

 
 
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 điện thoại tất cả các nhà mạng luôn rẻ hơn 3 – 5%; 
• Thanh toán Điện (toàn quốc); Nước (TP HCM, Huế, Đà Nẵng, Đồng Tháp…); VTVCab, 

K+, Fim+… 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… 

Thông tin chi tiết liên hệ: 
Webiste: momo.vn/welcome 
Hotline: 08.3991 7199 – 1900 54 54 41 
Email: hotro@momo.vn 
Facebook: www.facebook.com.vn/vimomo   
Cách liên kết tài khoản: https://momo.vn/lienkettaikhoan/ 


