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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH 

“ƯU ĐÃI ĐẾN 200K KHI THANH TOÁN DƯ NỢ THẺ TÍN DỤNG HD SAISON  

TRÊN MOMO” 

1. Tên chương trình: 

Ưu đãi đến 200K khi thanh toán dư nợ thẻ tín dụng HD SAISON trên MoMo” 

(Sau đây gọi là “Chương trình”) 

2. Phạm vi khuyến mại: Toàn quốc. 

3. Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền có kèm theo việc 

mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. 

4. Đối tượng áp dụng: Áp dụng với tất cả Thẻ tín dụng quốc tế HD SAISON Visa (đầu thẻ 

483977). 

5. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Thẻ tín dụng do HD SAISON phát hành. 

6. Nội dung Chương trình: 

Trong thời gian khuyến mại, Chủ thẻ tín dụng HD SAISON Visa thỏa điều kiện Chương trình sẽ 

được nhận được các ưu đãi như sau: 

Chương trình Chương trình 1 Chương trình 2 

Thời gian 

chương trình 
01/11/2022 - 31/12/2022 01/11/2022 - 30/11/2022 

Đối tượng 

áp dụng 

Khách hàng lần đầu đăng ký MoMo và 

liên kết tài khoản ngân hàng với MoMo 

Khách hàng lần đầu thanh toán dư nợ thẻ tín dụng 

trên Ví MoMo 

Mã ưu đãi/thẻ 

quà 
HDSAISON150K HDSAISON50K 

Giá trị gói ưu 

đãi/thẻ quà  

Gói 3 thẻ quà hoàn 50% thanh toán dư 

nợ thẻ tín dụng gồm: 

• Hoàn 50% tối đa 70.000đ. Áp dụng 

hóa đơn tối thiểu 500.000đ. 

• Hoàn 50% tối đa 50.000đ. Có hiệu 

lực sau 30 ngày nhận thẻ quà. Áp 

dụng hóa đơn tối thiểu 500.000đ. 

• Hoàn 50% tối đa 30.000đ. Có hiệu 

lực sau 60 ngày nhận thẻ quà. Áp 

dụng hóa đơn tối thiểu 500.000đ. 

Combo 3 thẻ quà bao gồm: 

• Hoàn 50%, tối đa 30.000đ trên MoMo, có 

hiệu lực ngay sau khi nhận thẻ quà. 

• 2 thẻ quà hoàn 50%, mỗi thẻ quà hoàn tối đa 

10.000đ trên MoMo, có hiệu lực sau 30 ngày 

kể từ ngày nhận thẻ quà. 

Lưu ý:  

• Thẻ quà chỉ áp dụng cho dịch vụ thanh toán 

dư nợ thẻ tín dụng với hóa đơn chỉ từ 

200.000đ. 

• Thẻ quà không áp dụng cho thanh toán dư nợ 

Ví Trả Sau. 
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Hướng dẫn nhận 

quà 

• Bước 1: Tải và đăng ký MoMo 

• Bước 2: Đăng nhập MoMo >> 

Mục Ưu đãi >> Nhập 

“HDSAISON150K” vào ô “Nhập 

mã Giới thiệu, ưu đãi”; 

• Bước 3: Liên kết tài khoản ngân 

hàng với MoMo; 

• Bước 4️:  NẠP TIỀN NGAY tối 

thiểu 10.000đ. 

MoMo thông báo nhận quà thành công. 

Khách hàng bấm vào “XEM QUÀ 

NGAY” để tham khảo thông tin chi tiết 

thẻ quà và sử dụng ngay. 

Khách hàng lần đầu thanh toán dư nợ thẻ tín dụng 

trên MoMo, nhập “HDSAISON50K” nhận gói 

quà hoàn 50%, đến 50K. 

Hướng dẫn thanh toán dư nợ thẻ tín dụng trên 

MoMo:  

• Bước 1: Nhập “Thanh toán thẻ tín dụng” và 

chọn Thanh toán thẻ tín dụng tại khung tìm 

kiếm 

• Bước 2: Nhập số thẻ/số tài khoản của thẻ tín 

dụng cần thanh toán dư nợ 

• Bước 3: Kiểm tra thông tin và nhập số tiền 

cần thanh toán dư nợ. 

• Bước 4️: Xác nhận để hoàn tất thanh toán dư 

nợ cho thẻ tín dụng của bạn 

 

Lưu ý về thẻ quà 

• Thẻ quà chỉ áp dụng cho các hợp đồng thanh toán thẻ tín dụng lần đầu nhận được ưu đãi 

từ MoMo và mỗi hợp đồng chỉ được hưởng ưu đãi 01 lần duy nhất trong suốt chương 

trình. 

• Mỗi tài khoản MoMo/ 1 số điện thoại/ 1 CMND chỉ nhận duy nhất một lần khuyến mãi. 

• Khách hàng phải hoàn tất đăng ký Túi Thần Tài trong vòng 60 ngày kể từ ngày được 

hoàn tiền. Sau thời gian quy định, nếu khách hàng chưa mở Túi thành công, tiền sẽ tự 

động bị truy thu lại. 

• Thẻ quà tặng không thể cộng gộp giá trị (mỗi giao dịch thanh toán dư nợ thẻ tín dụng 

chỉ được áp dụng 01 thẻ quà tặng) hoặc sử dụng cùng lúc với các chương trình khuyến 

mãi khác. 

• Thẻ quà tặng không được hoàn lại và không có giá trị quy đổi thành tiền mặt. Trường 

hợp giá trị thanh toán nhỏ hơn giá trị khuyến mãi, MoMo sẽ không hoàn lại giá trị 

chênh lệch. 

• Trường hợp khách hàng hủy dịch vụ, giá trị khuyến mãi đã hoàn vào Túi Thần Tài sẽ 

không bị thu hồi. Tuy nhiên, giá trị còn lại trả về về tài khoản MoMo/Ví Trả Sau sẽ là 

số tiền sau khi trừ đi giá trị khuyến mãi. 

 

7. Quy định Chương trình 

• Chương trình có thể kết thúc sớm hơn nếu vượt ngân sách khuyến mãi. 

• Chương trình nhập mã “HDSAISON150K” áp dụng cho khách hàng lần đầu liên kết ngân 

hàng với MoMo và không áp dụng đồng thời với các chương trình dành cho khách hàng 

mới khác (khách hàng mới là khách hàng chưa từng liên kết MoMo với tài khoản e-banking 

của ngân hàng) 

• Áp dụng trả thưởng của chương trình nhập mã “HDSAISON150K” khi liên kết ngân hàng 

qua hình thức trực tiếp với MoMo: Vietcombank, Agribank, BIDV, Techcombank (thẻ ghi 



 

3 
  

nợ nội địa & thẻ ghi nợ quốc tế), Eximbank, OCB, SCB, Thẻ nội địa Sacombank, VRB, 

Bảo Việt, ABBANK, OceanBank, Nam Á Bank, SHB, Bắc Á Bank, Saigonbank, Vietbank, 

Indovina Bank, Shinhan, VPB, VIB, ngân hàng số Timo, MSB_tài khoản ngân hàng. Đối 

với các khách hàng liên kết tài khoản với các ngân hàng Shinhan, VIB, VCCB, VPBank, 

ngân hàng số Timo, ABBank, HDBank, OCB, Techcombank (liên kết thẻ) khách hàng bắt 

buộc phải thực hiện đinh danh tài khoản và xác thực khuôn mặt sau bước nạp tiền để nhận 

gói quà 

• Ưu đãi nhập mã “HDSAISON150K” không áp dụng khi khách hàng liên kết MoMo với 

tài khoản ngân hàng SeaBank, Kiên Long, ACB, Viettinbank, PVCOM bank, tài khoản thẻ 

MSB, BIDV (tài khoản đăng ký tạo Online - tài khoản eKYC), HDBank, VCCB, TPBank 

& MBBank. Chương trình cũng không áp dụng cho khách hàng Mở tài khoản TPBank trên 

ứng dụng MoMo. 

• Khách hàng tham gia nhập mã “HDSAISON150K” chưa từng nạp tiền vào MoMo từ Ngân 

hàng liên kết, hoặc từ Điểm giao dịch, hoặc từ Thẻ quốc tế (VISA/MASTER/JCB), hoặc 

từ thẻ ATM qua cổng Napas. Khách hàng chưa từng giao dịch bằng MoMo (ngoại trừ giao 

dịch nhận tiền từ MoMo khác), và khách hàng chưa từng rút tiền từ MoMo. Bên cạnh đó, 

khách hàng chưa từng nhận thưởng từ bất cứ chương trình khuyến mãi nào trước đó của 

MoMo. 

• Mỗi khách hàng chỉ được nhận thưởng tối đa 1 lần (1 lượt nhận thưởng/1 tài khoản MoMo/1 

CMND/1 tài khoản ngân hàng/1 thiết bị). 

• Chương trình nhập mã “HDSAISON50K” chỉ áp dụng cho khách hàng lần đầu thanh toán 

dư nợ thẻ tín dụng trên MoMo. Khách hàng đã nhận ưu đãi từ mã ưu đãi hoặc chương trình 

lần đầu thanh toán thẻ tín dư nợ dụng khác sẽ không được nhận ưu đãi từ chương trình này. 

• Chương trình nhập mã “HDSAISON50K” áp dụng người dùng ứng dụng MoMo đã liên 

kết ngân hàng & hoàn thành định danh ví điện tử. Ưu đãi không áp dụng khi khách hàng 

liên kết MoMo với thẻ Visa/Master/JCB và thẻ ATM qua cổng Napas. 

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

lợi dụng chương trình khuyến mãi để trục lợi. 

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). 

mailto:hotro@momo.vn

