Phụ lục 01: THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI
TẶNG MÃ IPAYGRAB CHO KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG VIETINBANK IPAY MOBILE
Bằng việc tham gia chương trình này, chủ tài khoản mặc định chấp nhận tất cả các điều khoản và điều
kiện của chương trình được liệt kê theo nội dung cụ thể như dưới đây.
1.

Thời gian áp dụng chương trình: Từ ngày 23/11/2020 đến ngày 31/12/2020 (hoặc đến khi hết ngân sách
khuyến mãi, tùy điều kiện nào đến trước)

2.

Phạm vi áp dụng: Toàn quốc

3.

Nội dung chương trình:
Nội dung

Số ngày

Giá trị giảm giá
tối đa (VNĐ)

Khách hàng nhập mã “IPAYGRAB” khi sử
dụng dịch vụ GrabBike/GrabCar/GrabFood
trên Ứng dụng Grab sẽ được giảm giá 60% giá
trị đơn hàng, tối đa 40.000 VNĐ.

39

40.000

4.

Số lượng dự
kiến
(mã)

Tổng giá trị
khuyến mãi
(VNĐ)

7.500

300.000.000

Nội dung chi tiết của chương trình
-

Trong thời gian diễn ra chương trình, Khách hàng lần đầu tiên thực hiện liên kết tài khoản trên ứng dụng iPay
Mobile vào “Ví điện tử Moca trên Ứng dụng Grab”, từ Ứng dụng VietinBank iPay Mobile.

-

Thực hiện dịch vụ GrabBike/GrabCar/GrabFood trên Ứng dụng Grab, từ nguồn tiền tài khoản trên ứng
dụng iPay Mobile và nhập mã “IPAYGRAB” sẽ được giảm giá 60% giá trị đơn hàng, tối đa 40.000 VNĐ.

-

Mỗi Khách hàng được sử dụng tối đa 7 lần mã “IPAYGRAB”.

5. Cách thức tham gia chương trình
-

Bước 1: Khách hàng đăng nhập Ứng dụng VietinBank iPay Mobile  Chọn tính năng “Liên kết Ví Moca”
 Liên kết thành công.

-

Bước 2: Khách hàng đăng nhập Ứng dụng Grab  Chọn dịch vụ GrabBike/GrabCar/GrabFood  nhập
mã “IPAYGRAB” để được giảm giá 60% giá trị đơn hàng, tối đa 40.000 VNĐ.

-

Bước 3: Xác nhận giao dịch.

6. Thời hạn, cách thức chi thưởng
Hình thức trao thưởng: Khách hàng đủ điều kiện tham gia chương trình sẽ được giảm giá trừ tiền trực
tiếp vào đơn hàng sau khi tiến hành sử dụng dịch vụ trên ứng dụng.
7. Quy định về đầu mối giải đáp thắc mắc

- Mọi thông tin thắc mắc về chương trình khuyến mãi, khách hàng liên hệ Tổng đài chăm sóc khách hàng của
GRAB: 028.7109.8588.
- Mọi thông tin thắc mắc của khách hàng liên quan đến sử dụng dịch vụ VietinBank iPay Mobile, khách hàng
vui lòng liên hệ các chi nhánh/phòng giao dịch VietinBank trên toàn quốc hoặc tổng đài hỗ trợ khách hàng:
1900 558 868; email: contact@vietinbank.vn.

