
 ` 

    Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam 

    Vietnam Public Joint Stock Commercial Bank 

 

     22 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

    T(84-24) 3942 6800        

    F(84-24) 3942 6796/97 

    E  pvb@pvcombank.com.vn  

    W www.pvcombank.com.vn  

 

CƠ CẤU GÓI QUÀ TẶNG 700.000đ 

dành cho chủ thẻ ATM PVcomBank lần đầu liên kết ZaloPay 

----------------------------------------------------- 

Chương trình áp dụng từ 13/11/2020 đến 31/12/2020 hoặc cho khi hết ngân sách. 

Gói quà tặng trị giá 700.000đ cho các KH khi thực hiện liên kết và giao dịch qua ZaloPay:  

 2 Voucher 20.000đ cho đơn hàng từ 40.000đ dùng để nạp ĐT, mua thẻ ĐT, nạp data, nạp 

ĐT trả sau, nạp combo Viettel.  

 2 Voucher 9.000đ cho đơn hàng từ 18.000đ dùng để nạp ĐT, mua thẻ ĐT, nạp data, nạp 

ĐT trả sau, nạp combo Viettel.  

 1 Voucher 35.000đ cho đơn hàng từ 70.000đ thanh toán hóa đơn Điện. 

 1 Voucher 25.000đ cho đơn hàng từ 50.000đ thanh toán hóa đơn Nước.  

 1 Voucher 25.000đ cho đơn hàng từ 50.000đ thanh toán hóa đơn Internet.  

 1 Voucher 20.000đ cho đơn hàng từ 40.000đ thanh toán hóa đơn Vay tiêu dùng.  

 1 Voucher 20.000đ cho đơn hàng từ 40.000đ áp dụng khi thanh toán cho The Coffee 

House.  

 1 Voucher 20.000đ cho đơn hàng từ 40.000đ áp dụng khi thanh toán cho KOI Thé.  

 1 Voucher 15.000đ cho đơn hàng từ 30.000đ áp dụng khi thanh toán cho Tiki.  

 1 Voucher 10.000đ cho đơn hàng từ 20.000đ áp dụng khi thanh toán cho BAEMIN. 

 1 Voucher 15.000đ cho đơn hàng từ 30.000đ áp dụng khi thanh toán cho BAEMIN.  

 2 Voucher 11.000đ cho đơn hàng từ 22.000đ áp dụng khi thanh toán cho Guta Café.  

 1 Voucher 15.000đ cho đơn hàng từ 30.000đ áp dụng khi thanh toán cho Toco Toco. 

 1 Voucher 20.000đ cho đơn hàng từ 40.000đ áp dụng khi thanh toán cho Fahasa.   

 2 voucher trị giá 150.000đ áp dụng cho giao dịch mua vé máy bay có giá trị từ 

2.000.000đ. 

 1 voucher trị giá 50.000đ áp dụng cho đơn hàng có giá trị từ 500.000đ trở lên khi thanh 

toán cho GoGi House.  

 1 voucher trị giá 20.000đ áp dụng cho đơn hàng có giá trị từ 40.000đ trở lên khi thanh 

toán Thẻ Dịch Vụ trong ZaloPay.  

 1 voucher trị giá 30.000đ áp dụng cho đơn hàng có giá trị từ 60.000đ trở lên khi thanh 

toán Thẻ Dịch Vụ trong ZaloPay.  
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