
THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI CỦA SHOPEEPAY DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CỦA 

VPBANK 

I.               Tên chương trình: “Rủ bạn liên kết VPBank với ShopeePay trên Shopee ngay. Quà vô hạn tới 

liền tay”  

II.            Thời gian khuyến mại: Áp dụng từ ngày 24/11/2021 tới hết ngày 24/01/2022, hoặc đến khi hết 

ngân sách, tùy điện kiện nào đến trướchoặc đến khi hết ngân sách, tùy điện kiện nào đến trước 

III.            Đối tượng áp dụng và nội dung chương trình: 

STT Đối tượng áp dụng Nội dung chương trình 

1 Khách hàng lần đầu 

liên kết tài khoản 

VPBank  với ví 

ShopeePay thành 

công trong thời gian 

diễn ra chương trình 

khuyến mãi 

(CTKM). Khách 

hàng chưa từng phát 

sinh giao dịch thanh 

toán bằng ví 

ShopeePay và chưa 

từng liên kết tài 

khoản ví ShopeePay 

với bất kỳ tài khoản 

ngân hàng nào trước 

thời gian diễn ra 

CTKM 

Tổng giá trị ưu đãi lên đến 400,000 VNĐ, bao gồm 2 phần: 

1. Ưu đãi dành riêng cho Khách hàng VPBank: Combo quà tặng trị giá 

100,000 VNĐ bao gồm 02 Voucher giảm 50%, tối đa 50.000 VNĐ/1 

voucher dùng để mua sắm hàng hóa dịch vụ trên ứng dụng Shopee và 

thanh toán bằng ví ShopeePay 

Thời hạn voucher: đến hết ngày 02/02/2022 

2. Ưu đãi chung dành cho Khách hàng lần đầu kích hoạt ví ShopeePay 

trên Shopee thành công: Combo voucher lên đến 300,000 VNĐ khi 

thanh toán bằng ShopeePay trên Shopee. Chi tiết tham khảo tại 

ShopeePay | Khuyến mãi | Shopee Siêu Mua Sắm - ShopeePay Siêu Ưu 

Đãi 

Lưu ý: Khách hàng cần điền đơn đăng ký trước bước liên kết tài khoản 

ngân hàng với ví thì mới nhận được những ưu đãi trên (Link đơn đăng 

ký: LINK) 

2 ShopeePay dành 

tặng ưu đãi cho  

người giới thiệu bạn 

bè liên kết ví 

ShopeePay và người 

được giới thiệu 

Ưu đãi dành cho Người giới thiệu (*) 

01 Voucher giảm giá 50%, tối đa 50,000 VNĐ/1 voucher dùng để mua 

sắm hàng hóa dịch vụ trên ứng dụng Shopee bằng ví ShopeePay cho 1 

lần giới thiệu thành công. Không giới hạn số lần giới thiệu thành công 

cho 01 người giới thiệu.  

https://shopeepay.vn/khuyen-mai/shopee-san-sale/
https://shopeepay.vn/khuyen-mai/shopee-san-sale/
https://shopeepay.vn/khuyen-mai/shopee-san-sale/
https://shopeepay.vn/khuyen-mai/shopee-san-sale/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWqYzGjpi07Bn2FOZ7pFVoJuh0EECiwNvsqdrzrp3welsBtQ/viewform?usp=sf_link


 

 

Thời hạn voucher: đến hết ngày 02/02/2022 

(*) Người giới thiệu là Khách hàng đã liên kết thành công tài khoản 

ngân hàng VPBank với ví ShopeePay; đồng thời, cần chuyển thành công 

số tiền 123 VNĐ cho Người được giới thiệu bằng tính năng chuyển tiền 

trên ứng dụng Shopee, và Người được giới thiệu cần thỏa mãn điều kiện 

ở (**) phía dưới. 

Lưu ý:  

- Người giới thiệu phải chuyển tiền TRƯỚC khi Người được giới thiệu 

tạo ví thành công. 

- Trong trường hợp có 2 Người giới thiệu cho cùng 1 người, thì chỉ 

Người giới thiệu đầu tiên mới nhận được ưu đãi. 

 Ưu đãi dành cho Người được giới thiệu (**): Tổng giá trị ưu đãi lên đến 

400,000 VNĐ bao gồm 2 phần: 

1. Ưu đãi chung dành cho Khách hàng lần đầu kích hoạt ví ShopeePay 

trên ứng dụng Shopee thành công: Combo voucher lên đến 300,000 

VNĐ khi thanh toán bằng ShopeePay trên Shopee (*). 

2. Ưu đãi dành riêng cho Khách hàng liên kết tài khoản VPBank với ví 

ShopeePay: Combo voucher trị giá 100,000 VNĐ bao gồm 02 Voucher 

giảm 50%, tối đa 50.000 VNĐ/1 voucher dùng để mua sắm hàng hóa 

dịch vụ trên ứng dụng Shopee bằng ví ShopeePay 

Thời hạn voucher: đến hết ngày 02/02/2022 

(**) Người được giới thiệu là Khách hàng chưa có tài khoản ShopeePay 

trước thời điểm được mời; đồng thời, cần thực hiện thành công: 

● Liên kết ngân hàng với ví ShopeePay trên Shopee trong vòng 

72h kể từ lúc Người giới thiệu chuyển thành công số tiền 123 

VNĐ. 

● Ít nhất 1 giao dịch bằng ví ShopeePay (không tính giao dịch rút 

tiền) trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mãi. 

IV.            Hướng dẫn nhận ưu đãi: 



1. Hướng dẫn nhận ưu đãi dành cho Khách hàng VPBank lần đầu liên kết ngân hàng VPBank với ví 

ShopeePay 

Bước 1: Điền đơn đăng ký tham gia chương trình (Link đơn đăng ký: LINK) 

Bước 2: Tải ứng dụng Shopee (vui lòng bỏ qua nếu bạn đã tải ứng dụng Shopee): tại đây  

Bước 3: Kích hoạt ví ShopeePay trên Shopee (vui lòng bỏ qua bước này nếu bạn đã kích hoạt ví 

ShopeePay trên Shopee thành công): tại đây  

a/ Đối với Khách hàng chưa có ví ShopeePay:  

Ứng dụng Shopee >> Tôi >> Ví ShopeePay >> Xác nhận “Điều kiện điều khoản”>> Chọn Cài đặt 

ShopeePay >> Tiếp lục làm theo hướng dẫn 

Chi tiết vui lòng xem Hướng dẫn kích hoạt ví ShopeePay trên Shopee. 

b/ Đối với Khách hàng đã có ví ShopeePay:  

Ứng dụng Shopee >> Tôi >> Ví ShopeePay >> Xác nhận “Điều kiện điều khoản”>> Chọn Thiết lập ví 

ShopeePay >> Tiếp lục làm theo hướng dẫn 

Chi tiết vui lòng xem Hướng dẫn liên kết ví ShopeePay với Shopee. 

Bước 4: Liên Kết Ngân Hàng VPBank Với Ví ShopeePay Trên Shopee  

Ứng dụng Shopee >> Tôi >> Ví ShopeePay >> Chọn Bánh răng góc phải màn hình trên cùng >> Chọn 

tài khoản Ngân hàng của tôi  >> Chọn Thêm tài khoản liên kết >> Tiếp lục làm theo hướng dẫn 

Chi tiết tham khảo tại: Hướng dẫn liên kết ngân hàng VPBank với ví ShopeePay 

Bước 5: Lấy ưu đãi sau 5 ngày làm việc (không tính thứ 7 và chủ nhật) kể từ ngày liên kết ví ShopeePay 

với ngân hàng VPBank thành công tại: Ứng dụng Shopee >> Tôi >> Kho voucher 

2. Hướng dẫn nhận ưu đãi dành cho Người giới thiệu và Người được giới thiệu thành công 

Bước 1: Người giới thiệu chuyển 123 VNĐ cho người chưa có tài khoản ShopeePay bằng tính năng 

Chuyển tiền đến Số Điện thoại trên ứng dụng Shopee: Tại đây  

Ứng dụng Shopee >> Tôi >> Ví ShopeePay >> Chọn Chuyển tiền >> Chọn Đến Số điện thoại >> Chọn 

người nhận cần chuyển tiền  >> Tiếp lục làm theo hướng dẫn 

Chi tiết hướng dẫn: Hướng dẫn chuyển tiền bằng ví ShopeePay trên ứng dụng Shopee) 

Bước 2: Sau đó, Người được giới thiệu cần thực hiện thành công các thao tác sau: 

2.1. Tải ứng dụng Shopee: tại đây  

2.2. Kích hoạt ví ShopeePay trên Shopee: tại đây  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWqYzGjpi07Bn2FOZ7pFVoJuh0EECiwNvsqdrzrp3welsBtQ/viewform?usp=sf_link
https://shopee.vn/UngdungmuasamShopee
https://shopee.vn/universal-link/wallet/setup
https://help.shopee.vn/vn/s/article/L%C3%A0m-sao-k%C3%ADch-ho%E1%BA%A1t-v%C3%AD-AirPay-tr%C3%AAn-Shopee
https://help.shopee.vn/vn/s/article/Huong-dan-lien-ket-Vi-AirPay-voi-Shopee-va-lien-ket-tai-khoan-ngan-hang-voi-Vi-AirPay
https://www.google.com/url?q=https://help.shopee.vn/s/article/Huong-dan-lien-ket-Vi-Airpay-tren-VPBank&sa=D&source=docs&ust=1636451682513000&usg=AOvVaw2XmP0fR09BjFTtiytpt4xQ
https://shopee.vn/universal-link/wallet/transfer
https://help.shopee.vn/s/article/ShopeePay-C%C3%A1ch-chuy%E1%BB%83n-ti%E1%BB%81n-y%C3%AAu-c%E1%BA%A7u-chuy%E1%BB%83n-ti%E1%BB%81n-qua-V%C3%AD-ShopeePay
https://shopee.vn/UngdungmuasamShopee
https://shopee.vn/universal-link/wallet/setup


Ứng dụng Shopee >> Tôi >> Ví ShopeePay >> Xác nhận “Điều kiện điều khoản”>> Chọn Cài đặt 

ShopeePay >> Tiếp lục làm theo hướng dẫn 

 

Chi tiết vui lòng xem Hướng dẫn kích hoạt ví ShopeePay trên Shopee) 

2.3. Liên kết ShopeePay với tài khoản ngân hàng trên Shopee trong vòng 72 tiếng kể từ lúc Người giới 

thiệu chuyển số tiền 123 VNĐ thành công  

Ứng dụng Shopee >> Tôi >> Ví ShopeePay >> Chọn Bánh răng góc phải màn hình trên cùng >> Chọn 

tài khoản Ngân hàng của tôi  >> Chọn Thêm tài khoản liên kết >> Tiếp lục làm theo hướng dẫn 

Chi tiết vui lòng xem Hướng dẫn liên kết tài khoản ngân hàng với ví ShopeePay trên Shopee)  

Bạn chưa có tài khoản ngân hàng VPBank? Vui lòng tham khảo: https://vpo.page.link/download_app 

2.4. Thực hiện 1 giao dịch bằng ví ShopeePay (không tính giao dịch rút tiền) trong thời gian diễn ra 

chương trình khuyến mãi.  

Bước 3: Nhận ưu đãi: 

- Người giới thiệu: Nhận ưu đãi sau 9 ngày làm việc (không tính thứ 7 và chủ nhật) kể từ ngày 

Người được giới thiệu hoàn thành tất cả các thao tác được yêu cầu, tại: Ứng dụng Shopee >> Tôi 

>> Kho voucher 

- Người được giới thiệu: Đối với combo voucher trị giá 100,000 VNĐ dành riêng cho Khách hàng 

liên kết tài khoản VPBank với ví ShopeePay, nhận ưu đãi sau 5 ngày làm việc (không tính thứ 7 và 

chủ nhật) kể từ ngày liên kết VPBank với ví ShopeePay thành công, tại: Ứng dụng Shopee >> Tôi 

>> Kho voucher 

V.            Điều khoản: 

1. Voucher mua sắm hàng hóa dịch vụ trên ứng dụng Shopee không đươc̣ áp duṇg cho thanh toán hóa 

đơn, nạp điện thoại, sim, thẻ cào, ngành hàng E-voucher và Dic̣h vu,̣ sữa cho trẻ dưới 2 tuổi và Shopee 

Food                

2. Mỗi tài khoản Ví ShopeePay tương ứng với 01 (một) tài khoản ngân hàng/ 01 (một) thiết bị di 

động/ 01 (một) số điện thoại 

3. Một số ưu đãi trong chương trình không áp dụng cho khách hàng đã từng liên kết với ví điện tử 

AirPay trước ngày 16/06 hoặc liên kết với ví điện tử ShopeePay sau ngày 16/06 và thực hiện hủy liên kết 

trước thời điểm triển khai của chương trình. Vui lòng đọc kỹ phần Đối tượng áp dụng và Nội dung chương 

trình phía trên. 

4.  Điều kiện ghi nhận liên kết tài khoản Ví ShopeePay và tài khoản ngân hàng VPBank thành công 

là: 

-     Đã đăng kí dịch vụ Ngân hàng điện tử VPBank NEO và gói đăng ký không phải là gói truy vấn 

https://help.shopee.vn/vn/s/article/L%C3%A0m-sao-k%C3%ADch-ho%E1%BA%A1t-v%C3%AD-AirPay-tr%C3%AAn-Shopee
https://help.shopee.vn/vn/s/article/L%C3%A0m-sao-li%C3%AAn-k%E1%BA%BFt-t%C3%A0i-kho%E1%BA%A3n-ng%C3%A2n-h%C3%A0ng-v%E1%BB%9Bi-V%C3%AD-Airpay
https://vpo.page.link/download_app


-    Tài khoản thanh toán ngân hàng VPBank ở trạng thái đang hoạt động và không phải tài khoản đồng chủ 

sở hữu 

-     Thông tin tài khoản Ví ShopeePay (Họ tên, số điện thoại) liên kết trên Shopee phải trùng khớp với 

thông tin đăng ký tài khoản ngân hàng VPBank. 

-     Liên kết giữa tài khoản Ví ShopeePay và tài khoản ngân hàng VPBank phải được hệ thống ghi nhận là 

liên kết ngân hàng đầu tiên của tài khoản ví tương ứng. (Áp dụng cho đối tượng tham gia là KH mới của 

ShopeePay) 

5. Mã ưu đãi không có giá tri ̣ quy đổi thành tiền măṭ hoăc̣ chuyển nhươṇg dưới moị hình thức. 

6. Khi nhận được voucher, vui lòng kiểm tra kỹ phần Điều kiện sử dụng voucher. 

7. Chương trình không áp dụng cho khách hàng có dấu hiệu lạm dụng khuyến mãi hoặc vi phạm vào 

các Tiêu chuẩn cộng đồng hoặc Chính sách của AirPay, hoặc không thỏa mãn đủ các điều kiện yêu cầu của 

chương trình 

8. Chương trình sẽ kết thúc khi hết ngân sách khuyến mại hoặc vào hạn cuối của chương trình, tùy 

vào điều kiện nào đến trước nhất. 

9. Chương trình có thể kết thúc sớm hoặc thay đổi chính sách khuyến mãi sẽ tùy thuộc vào ngân sách 

và quyết định từ phía ShopeePay. Mọi thông tin sẽ được cập nhật tại trang "Khuyến Mãi" của ShopeePay. 

10. Công ty Cổ phần AirPay (sau đây gọi tắt là "Công ty") có quyền từ chối trao thưởng một phần hoặc 

toàn bộ, thu hồi giải thưởng trong trường hợp nghi ngờ hoặc phát hiện các trường hợp bao gồm việc người 

dùng có gian lận để trục lợi, vi phạm thể lệ, lỗi hệ thống, lỗi người dùng, v.v 

11. Các khiếu nại liên quan đến chương trình phải được gửi tới Công ty Cổ phần AirPay trong vòng 60 

ngày kể từ khi phát sinh lỗi. Sau thời hạn này, Công ty không tiếp nhận các khiếu nại. 

12. Điều khoản chung của chương trình khuyến mại này là 01 phần thống nhất với Điều khoản sử dụng 

ví ShopeePay. 

Mọi thắc mắc của khách hàng có liên quan đến chương trình khuyến mại, vui lòng liên hệ  bộ phận CSKH 

(1900 6906) của ShopeePay trong vòng 24h từ lúc sự cố phát sinh theo số 1900 6906 hoặc 

https://help.shopeepay.vn/s/contactus 

 


