HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VPBANK E-VOUCHER

E-voucher VPB50
Là 1 mã e-Voucher tặng cho các Khách hàng mở mới và chi tiêu qua thẻ ghi nợ quốc tế VPBank. E-voucher này
có giá trị hoàn tiền 50.000đ. Mỗi khách hàng được sử dụng 1 lần duy nhất.

Các giao dịch áp dụng E-voucher
1. Chuyển khoản: Chuyển khoản nhanh
2. Thanh toán trực tuyến:
 Thanh toán hóa đơn trả sau: Điện thoại cố định có dây, Internet ADSL, Điện, Nước, Điện thoại di động,
Vé tàu hỏa, vé máy bay
 Thanh toán thương mại điện tử: Truyền hình kỹ thuật số, truyền hình cáp, Điện thoại cố định không dây.
 Mua mã thẻ trả trước: Điện thoại di động
 Nạp tiền điện thoại (Topup)

Quy trình áp dụng E-voucher
Bước 1: Đăng nhập VPBank Online, truy cập Chuyển khoản/Thanh toán
VPBank Online bao gồm: Internet banking, Mobile web và mobile app.
Bước 2: Điền mã khuyến mại (chính là mã e-voucher) để được hoàn tiền/chiết khấu
Ví dụ mã e-voucher áp dụng cho chuyển khoản

Ví dụ mã e-voucher áp dụng cho thanh toán

Bước 3: Hệ thống check toàn bộ các điều kiện được set của mã e-Voucher và thông báo kết quả:
Thỏa mãn điều kiện: Thông báo trên màn hình “Mã KM hợp lệ, số tiền bạn được tặng khi giao dịch thành công:
50.000 VND. Thời gian nhận KM: sau 30 phút”

Đăng kí sử dụng VPBank Online
Trường hợp Quý khách chưa sử dụng VPBank Online, vui lòng đăng kí theo hướng dẫn sau để sử dụng ưu đãi:

1. Đã có tài khoản với VPBank
Bước 1: Đăng nhập vào trang: https://online.vpbank.com.vn, chọn “Đăng kí”
-

Lựa chọn “ ĐÃ CÓ TÀI KHOẢN VPBANK”

Bước 2: Điền đầy đủ các thông tin trong phần “ Nhập thông tin đăng ký”, bao gồm:
-

Số tài khoản
Số điện thoại
Email
Số chứng minh thư/ hộ chiếu

Chú ý: Thông tin về số điện thoạị và số CMND phải trùng khớp những thông tin bản ghi CIF trên T24; email sẽ dùng
làm user của KH và email này không được trùng với email của các khách hàng đã dùng trước đó.
-

Lựa chọn chi nhánh giao dịch
Sau khi điền đầy đủ các thông tin KH sẽ phải tick vào phần “ Tôi xác nhận đã đọc,hiểu rõ và chấp nhận các Điều
kiện và điều khoản của dịch vụ”. Bằng việc xác nhận này, tôi đồng ý mở dịch vụ Ngân hàng điện tử tại VPbank.
Sau đó ấn “ Tiếp tục”

Bước 3: Xác thực thông tin đăng ký
-

Ngân hàng sẽ gửi mã OTP đến điện thoại KH, KH nhập mã OPT hoàn thành bước đăng kí.

Bước 4: Hoàn tất đăng ký
-

VPBank sẽ gửi thông tin xác nhận và thông tin kích hoạt dịch vụ Internet Banking vào email của Khách hàng

2. Chưa có tài khoản với VPBank
Quý khách vui lòng đem CMND đến các chi nhánh VPBank gần nhất để được hỗ trợ mở mới tài khoản và đăng kí
sử dụng VPBank Online.

VPBank xin trân trọng cảm ơn.
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ 1900 545415 để được giải đáp.

