
THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI AUTOPAY 

 (V/v: Phối hợp triển khai Chương trình khuyến mãi  

dịch vụ thanh toán và nạp tiền tự động AutoPay) 

1. Thời gian áp dụng: Từ ngày 15/09/2017 đến 15/11/2017. 

2. Thời gian hưởng ưu đãi: Áp dụng cho các giao dịch thực hiện đến hết ngày 

30/12/2017.  

3. Ưu đãi:  

Chương trình nhân dịp ra mắt 

- Chiết khấu:  

+ 10% giá trị giao dịch thanh toán/nạp thẻ cho lần đầu tiên 

+ 5% giá trị giao dịch thanh toán/nạp thẻ cho lần thứ hai 

- Quà tặng:  

+ 01 phần quà trị giá 500.000đ/khách hàng là thuê bao trả sau lần đầu đăng ký 

dịch vụ AutoPay trong thời gian triển khai chương trình 

- Khuyến mại:  

+ 50% giá trị mệnh giá thẻ nạp lần đầu tiên cho các khách hàng thường 

xuyên. 

- Thời gian hưởng chương trình khuyến khích: 

+ Chương trình chiết khấu: áp dụng cho các khách hàng đăng ký dịch vụ trong 

02 tháng đầu từ 15/09/2017 đến 15/11/2017 (thời gian dự kiến) và các giao 

dịch thanh toán, nạp thẻ được thực hiện trước ngày 31/12/2017. 

+ Chương trình tặng quà: áp dụng cho 5.400 khách hàng đầu tiên đủ điều kiện.  

+ Chương trình khuyến mại: áp dụng cho các thuê bao có giao dịch nạp tiền 

lần đầu trước 31/12/2017. 

Chương trình ưu đãi chung cho thuê bao đăng ký dịch vụ AutoPay từ ngày 

16/11/2017 

- Chiết khấu cho các thuê bao sử dụng hình thức thanh toán cước và nạp tiền tự 

động định kỳ AutoPay 

+ 5% giá trị giao dịch thanh toán/nạp thẻ cho lần đầu tiên 

+ 3% giá trị giao dịch thanh toán/nạp thẻ cho các lần tiếp theo.  

 

4. Trả thưởng:  

- Chương trình chiết khấu: Chiết khấu trực tiếp trong quá trình thanh toán. 

- Chương trình tặng quà: Chọn quà trực tuyến tại website http://cskh.mobifone.vn 

và đăng ký địa điểm nhận quà tặng. 

http://cskh.mobifone.vn/


- Chương trình khuyến mãi: Tặng 50% mệnh giá nạp tiền đầu tiên vào tài khoản 

khuyến mại, trong đó: 25% vào tài khoản KM2V. 25% vào tài khoản KM3V. 

5. Điều kiện áp dụng  

a) Đăng ký thành công dịch vụ AutoPay trên website www.mobifone.vn hoặc ứng 

dụng My MobiFone trong thời gian áp dụng Chương trình.  

b) Các giao dịch đồng thời phải được ghi nhận thành công trên hệ thống NAPAS. 

c) Quy đinh thẻ hợp lệ trong chương trình. 

- Chương trình nhân dịp ra mắt 

a. Thẻ quốc tế lưu trên hệ thống MobiFone có chức năng mua sắm trực tuyến.  

b. Tài khoản thẻ đã được kích hoạt. 

c. Tài khoản thẻ đủ khả năng thanh toán chi phí. 

- Chương trình ưu đãi chung từ ngày 16/11/2017. 

o Thẻ quốc tế / Thẻ ghi nợ / ATM nội địa lưu trên hệ thống MobiFone có chức 

năng mua sắm trực tuyến.  

o Tài khoản thẻ đã được kích hoạt. 

o Tài khoản thẻ đủ khả năng thanh toán chi phí. 

6. Kênh đăng ký 

a) Website: www.mobifone.vn 

b) Ứng dụng My MobiFone 

7. Thông tin liên hệ 

a) Thông tin về dịch vụ AutoPay tham khảo website: www.mobifone; Hotline: 

9090 

b) Thông tin về Thẻ và các phát sinh trong giao dịch thẻ, vui lòng liên hệ ngân 

hàng phát hành. 

 

http://www.mobifone.vn/
http://www.mobifone/

