
 
 

 

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG QUÀ TẶNG NGAY 

 

1. CÁCH DÙNG MÃ ƯU ĐÃI VNPAY-QR 

Xin chúc mừng Bạn đã trúng các Mã ưu đãi giảm giá khi thanh toán VNPAY-QR trên ứng dụng. 

- Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng Vietbank Digital trên điện thoại di động  

- Bước 2: Chọn tính năng QR Pay 

- Bước 3: Dùng camera điện thoại quét mã QR được đặt sẵn tại quầy thu ngân của các điểm bán hoặc hiển thị trên 

màn hình thanh toán của các website thương mại điện tử. Nhập mã giảm giá vừa nhận được.  

- Bước 4: Nhập mã OTP hoặc xác thực bằng mã PIN để hoàn tất thanh toán 

 

2. CÁCH DÙNG MÃ QUAY SỐ THÁNG VÀ CUỐI KỲ 

Xin chúc mừng Bạn đã trúng các Mã số dự thưởng nhằm tham dự Quay số tháng và cuối kỳ. 

- Bạn sẽ được tham gia chương trình quay số tháng 7, tháng 8, và cuối chương trình, nhằm tìm ra chủ nhân may 

mắn của các giải thưởng như Ipad, Samsung Galaxy S10+, Iphone Xs max, Macbook Pro 13 và nhiều giải thưởng 

khác (mỗi MDT chỉ được trúng tối đa một giải thưởng của các đợt quay số) 

- Sự kiện quay số tháng 7, tháng 8, và cuối chương trình sẽ được tổ chức trực tiếp tại Vietbank HCM (địa chỉ 62A 

CMT8, P.6, Q.3, Hô Chí Minh) và đồng thời được Livestream trực triếp trên Fanpage Vietbank, theo sau: 

ĐỢT QUAY SỐ LOẠI 

GIẢI 

GIẢI THƯỞNG SỐ 

LƯỢNG 

Quay số tháng 7 tổ chức 

ngày 10/08/2019, dành 

cho MDT phát sinh trước 

24h00 ngày 31/07/2019. 

Giải 1 Iphone Xs max 64 GB 1 

Giải 2 Samsung Galaxy S10 Plus 128 GB 1 

Giải 3 Ipad Wifi 32Gb (2018) 1 

Giải KK Thẻ thanh toán nội địa Vietbank với ưu đãi dành riêng  thẻ như sau:  

Khi Khách hàng sử dụng thẻ để thực hiện giao dịch thanh toán có 

giá trị từ 2 triệu đồng trở lên, sẽ được một lần hoàn tiền 1 triệu đồng 

qua thẻ. 

15 

Quay số tháng 8 tổ chức 

ngày 14/09/2019, dành 

cho MDT phát sinh trước 

24h00 ngày 31/08/2019. 

(không áp dụng MDT 

trúng tháng 7) 

Giải 1 Iphone Xs max 64 GB 1 

Giải 2 Samsung Galaxy S10 Plus 128 GB 1 

Giải 3 Ipad Wifi 32Gb (2018) 1 

Giải KK Thẻ thanh toán nội địa Vietbank với ưu đãi dành riêng  thẻ như sau:  

Khi Khách hàng sử dụng thẻ để thực hiện giao dịch thanh toán có 

giá trị từ 2 triệu đồng trở lên, sẽ được một lần hoàn tiền 1 triệu đồng 

qua thẻ. 

15 

Quay số cuối chương 

trình tổ chức ngày 

12/10/2019, dành cho 

Giải 1 Laptop Macbook Pro 13 Touch (2018) 1 

Giải 2 Iphone Xs max 64 GB 1 

Giải 3 Samsung Galaxy S10 Plus 128 GB 2 



 
 

MDT phát sinh trước 

24h00 ngày 30/09/2019. 

(không áp dụng MDT 

trúng tháng 7,8) 

Giải KK Thẻ thanh toán nội địa Vietbank với ưu đãi dành riêng  thẻ như sau:  

Khi Khách hàng sử dụng thẻ để thực hiện giao dịch thanh toán có 

giá trị từ 3 triệu đồng trở lên, sẽ được một lần hoàn tiền 2 triệu đồng 

qua thẻ. 

15 

 

3. CÁCH NHẬN SAMSUNG GALAXY S10 

Xin chúc mừng Bạn đã may mắn đã trúng giải “Điện thoại Samsung Galaxy S10 128Gb”. 

- Để nhận giải thưởng, bạn vui lòng liên hệ Vietbank thông qua email: callcenter@vietbank.com.vn hoặc hotline 24/7: 

1800 1122.  

- Ngay sau khi nhận được thông tin từ bạn, Vietbank sẽ thông báo đến bạn về thời gian, địa điểm, thủ tục trao thưởng 

sớm nhất. 
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