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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI CHO KHÁCH HÀNG AGRIBANK
I. Tên chương trình: Liên kết tài khoản Agribank với ví ShopeePay trên
Shopee, Nhận ngay ưu đãi lên đến 550K
II. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 08/06/2022 đến hết ngày 08/07/2022,
hoặc cho đến khi hết ngân sách Khuyến mại, tùy theo điều kiện nào tới trước.
III. Đối tượng áp dụng và Nội dung chương trình ưu đãi lên tới
550.000đ:
1. Đối tượng áp dụng
KH lần đầu tiên thực hiện liên kết tài khoản ví ShopeePay với tài khoản ngân
hàng Agribank thành công trong thời gian diễn ra CTKM ( không áp dụng cho hình
thức liên kết tại quầy), chưa từng liên kết tài khoản ví ShopeePay với bất kỳ tài
khoản ngân hàng nào trước đây; và điền đơn đăng ký nhận ưu đãi chương trình
TRƯỚC khi liên kết ví ShopeePay với tài khoản AgriBank Tại đây
2. Nội dung chương trình ưu đãi lên tới 550.000đ:
STT
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Nội Dung Khuyến
Mại

Chi tiết

- 1 Voucher giảm 50%, tối đa 100.000đ/Voucher
Ưu đãi dành riêng cho
Khách hàng Agribank để mua sắm hàng hóa dịch vụ trên ứng dụng Shopee.
Mã ưu đãi áp dụng cho tất cả các sản phẩm được
đăng bán trên sàn thương mại điện tử Shopee, trừ sản
02 Voucher trị giá phẩm sim điện thoại, thẻ cào và e-voucher, các đơn
100.000đ
hàng do người bán tự vận chuyển
- 1 Voucher giảm 50%, tối đa 100.000đ, đơn tối
thiểu 40.000đ, áp dụng cho các dịch vụ tại mục
“Nạp thẻ & Dịch vụ” trên ứng dụng Shopee, không
áp dụng cho mục “ShopeePay gần bạn”.
- Thời hạn voucher: đến hết ngày 30/07/2022.
- Voucher sẽ được tự động hiển thị trong mục
“Kho Voucher” trên ứng dụng Shopee của Khách
hàng sau 05 (năm) ngày kể từ khi Khách hàng liên

2

kết tài khoản AgriBank với ví thành công

2

- Combo voucher lên đến 300.000đ dùng để Mua
Ưu đãi chung dành cho
Khách hàng lần đầu sắm hàng hóa dịch vụ, Thanh toán hóa đơn điện
liên kết ví ShopeePay nước, hóa đơn tài chính, nạp thẻ điện thoại, Thanh
với Shopee thành công toán QR,.. trên ứng dụng Shopee
- Chi tiết ưu đãi tham khảo Tại đây
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- Kênh đối tác: Garena, Be, CGV, GalaxyCine,
Ưu đãi dành cho
Khách hàng lần đầu The Coffee House, VeXeRe,...
tiên thanh toán trên các
- Voucher giảm giá lên đến 50.000đ
kênh đối tác của
- Chi tiết ưu đãi cập nhật: Tại đây
ShopeePay
IV. Điều khoản

1. Khi sử dụng các voucher, tại phương thức thanh toán, Khách hàng cần
chọn ví ShopeePay để thỏa điều kiện áp dụng.
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 và chỉ được nhận mã khuyến mãi
một lần.
3. Chương trình khuyến mại 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.
4. Mã ưu đãi không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc chuyển nhượng
dưới mọi hình thức.
5. Mã ưu đãi sẽ không được cấp lại nếu đơn hàng bị hủy hoặc yêu cầu trả
hàng/hoàn tiền vì bất cứ lý do gì.
6. 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
ShopeePay, hoặc không thỏa mãn đủ các điều kiện yêu cầu của chương trình
7. 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.
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8. 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
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.
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

