Hội sở chính
Địa chỉ: 25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, P.Bến Nghé, Q.1, TP.Hồ Chí Minh
ĐT: (848) 62 915 916/Fax: (848) 62 915 900/Website: www.hdbank.com.vn

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH
1. Tên chương trình: Liên kết HDBank, đón mưa quà tặng – Gói voucher 150.000đ
2. Thời gian triển khai chương trình: Từ ngày 02/03/2020 đến ngày 02/05/2020.
3. Dịch vụ khuyến mại: Bộ đôi ZaloPay & HDBank một lần nữa “song kiếm hợp bích”
mang đến cho bạn cơn mưa quà tặng. Vài bước đơn giản, rước gói quà 150.000đ về ví
ngay nhé!
4. Phạm vi triển khai: Trên toàn hệ thống HDBank.
5. Hình thức khuyến mại: Tặng gói Voucher từ ZaloPay
6. Khách hàng của chương trình khuyến mại (Đối tượng hưởng khuyến mại):



Khách hàng chưa từng thanh toán qua ZaloPay
Khách hàng chưa từng liên kết thẻ ghi nợ nội địa /tài khoản thanh toán ngân hàng
HDBank với ZaloPay
 Có Tài khoản HDBank chưa từng liên kết trên hệ thống ZaloPay và đã đăng ký
thanh toán trực tuyến.
7. Nội dung chương trình:
Khi khách hàng liên kết thành công thẻ ghi nợ nội địa/ tài khoản thanh toán HDBank với
ZaloPay nhận ngay gói voucher 150.000đ bao gồm:
 1 voucher 50.000 VNĐ khi thanh toán đơn hàng từ 100.000 VNĐ, áp dụng các
hàng hóa, dịch vụ: hóa đơn điện, nước, internet, truyền hình.
 1 voucher 30.000 VNĐ khi thanh toán đơn hàng từ 60.000 VNĐ, áp dụng các
hàng hóa, dịch vụ: nạp ĐT, mua thẻ ĐT, nạp 3G/4G, ĐT trả sau qua ZaloPay.
 1 voucher 30.000 VNĐ khi thanh toán đơn hàng từ 60.000 VNĐ, áp dụng các
hàng hóa, dịch vụ: mua vé phim CGV, BHD, qua 123 Phim, mục Vé phim trong
ứng dụng ZaloPay.
 1 voucher 40.000 VNĐ khi thanh toán đơn hàng từ 80.000 VNĐ, áp dụng các
hàng hóa, dịch vụ của 1 số đơn vị chấp nhận thanh toán của ZaloPay.
Mỗi voucher được sử dụng 1 lần và có hạn sử dụng 30 ngày kể từ ngày nhận)
8. Cách thức tham gia
a. Điều kiện chung:
 Bước 1: Tải & cài đặt ZaloPay
 Bước 2: Trên ứng dụng ZaloPay chọn “Ngân hàng” -> Chọn “Thêm liên kết”
 chọn logo ngân hàng HDBank & làm theo hướng dẫn
 Bước 3: Liên kết thành công, vào mục “Ưu đãi” nhập mã “HDZP” tại ô
“Nhập mã khuyến mãi” để nhận gói voucher 150.000đ.
b. Lưu ý
 Không áp dụng chung với các CTKM khác.
 Tài khoản ZaloPay chưa từng phát sinh thanh toán.
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Tài khoản ZaloPay chưa từng liên kết thẻ/tài khoản ngân hàng trước thời gian
diễn ra CT
Tài khoản ZaloPay liên kết thẻ/tài khoản Ngân hàng HDBank trong thời gian
diễn ra CT
Thẻ/Tài khoản Ngân hàng HDBank chưa từng liên kết trên hệ thống ZaloPay
Mỗi tài khoản ZaloPay, mỗi thiết bị, mỗi sđt, mỗi tài khoản ngân hàng liên kết,
chỉ nhận được 1 lần KM duy nhất.
Chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến khi hết ngân sách KM.
Tài khoản ngân hàng áp dụng: HDBank (không áp dụng thẻ ảo, thẻ prepaid và
các thẻ có dấu hiệu đầu cơ, gian lận)
Quà KM có thể bị tạm hoãn nếu hệ thống phát hiện dấu hiệu gian lận và đầu cơ
từ phía người dùng.
Chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến khi hết ngân sách khuyến mãi.
Nếu xảy ra tranh chấp quyền lợi, quyết định của ZaloPay là quyết định cuối
cùng.
Thời gian để xử lý khiếu nại trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc
chương trình.

9. Giải đáp thắc măc về chương trình khuyến mại.
Mọi thắc mắc liên quan tới chương trình khuyến mại, Khách hàng vui lòng liên hệ
theo thông tin Hotline ZaloPay 1900 545436 sau để được hướng dẫn, giải đáp:

Ngân Hàng TMCP Phát Triển TP.Hồ Chí Minh ( HDBank)
Tòa nhà HDTower, Số 25Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1,
TP.HCM
Hotline : 19006060
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