THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH
Thời gian: 15/08 – 15/10/2019
Đối tượng áp dụng:
Là chủ tài khoản thanh toán Agribank
Lần đầu liên kết tài khoản Agribank và chưa từng phát sinh giao dịch thanh toán
với ZaloPay.
Lưu ý:
- Tài khoản ZaloPay chưa từng phát sinh thanh toán
- Tài khoản ZaloPay chưa từng liên kết thẻ/tài khoản của bất kỳ ngân hàng khác
trước thời gian diễn ra CT
- Tài khoản ZaloPay lần đầu tiên liên kết tài khoảnAgribank trong thời gian diễn ra
CT
- Tài khoản Agribank 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.
- Mỗi Voucher chỉ sử dụng 1 lần
- User đã nhận voucher không được tham gia CTKM khác
- Chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến khi hết ngân sách KM.
- Tài khoản ngân hàng áp dụng: Agribank
- 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.
* Điều kiện sử dụng voucher:
- Voucher được sử dụng 1 lần
- Voucher không áp dụng chung với các CTKM khác
- Thanh toán bằng nguồn tiền từ tài khoản Agribank

- Nạp tiền vào ví bằng tài khoản Agribank vừa liên kết và sử dụng nguồn tiền từ ví
để thanh toán
- Áp dụng cho tất cả các dịch vụ và đối tác của ZaloPay, ngoại trừ: Mua thẻ ĐT,
thẻ Game, Chuyển Tiền, Nạp Tiền, Rút Tiền, Nhận Tiền, Nhận Lì Xì và Gửi Lì
Xì, chuyển tiền ATM, chuyển tiền ZaloPay trong Zalo
- HSD: 15 ngày từ ngày nhận Voucher

