
 
 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI TRẢ GÓP 0% LÃI 

SUẤT TẠI CÁC ĐỐI TÁC LIÊN KẾT VỚI 

VIETCOMBANK 

 

 

TRẢ GÓP THẺ TẠI CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT CỦA 

PAYOO 

 

 

 

Địa chỉ truy cập:  www.payoo.vn 

Điện thoại: 1900545478  

Thời gian khuyến mại: 17/11/2020 - 28/03/2022 
 

 

 Kỳ hạn 3,6,9 hoặc 12 tháng tùy khách hàng lựa 

chọn. 

 Giá trị trả góp tối thiểu: 3.000.000 VND 

 Cách thức thực hiện: Khách hàng thanh toán 

thẻ tín dụng Vietcombank trực tuyến hoặc bằng 

thiết bị chấp nhận thẻ của Payoo và thực hiện 

đăng ký trả góp theo hướng dẫn tại các đơn vị 

liên kết. 

 Danh sách các đơn vị liên kết tại đây. 

 Chương trình áp dụng theo điều kiện điều 

khoản tại đây. 

 

 

TRẢ GÓP THẺ TẠI CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT CỦA VIMO 

 

 

Địa chỉ truy cập:  https://merchant.vimo.vn 

Điện thoại: 19002079 

Thời gian khuyến mại: 15/01/2019 - 19/12/2021 
 

 

 Kỳ hạn 3,6,9 hoặc 12 tháng tùy khách hàng lựa 

chọn. 

 Giá trị trả góp tối thiểu: 3.000.000 VND 

 Cách thức thực hiện: Khách hàng thanh toán 

thẻ tín dụng Vietcombank trên ứng dụng VIMO 

Merchant và thực hiện đăng ký trả góp theo 

hướng dẫn tại các đơn vị liên kết. 

 Danh sách các đơn vị liên kết tại đây 

 Chương trình áp dụng theo điều kiện điều 

khoản tại đây 

https://portal.vietcombank.com.vn/content/personal/KhoAnh/Danh%20sach%20don%20vi%20lien%20ket%20voi%20Payoo.pdf
https://portal.vietcombank.com.vn/Personal/Documents/20191115_Dieu%20kien%20va%20dieu%20khoan%20tra%20gop%20the.pdf
https://portal.vietcombank.com.vn/content/personal/KhoAnh/Tr%E1%BA%A3%20g%C3%B3p/Danh%20sach%20don%20vi%20lien%20ket%20Vimo_ban%20dep.pdf
https://portal.vietcombank.com.vn/Personal/Documents/20191115_Dieu%20kien%20va%20dieu%20khoan%20tra%20gop%20the.pdf


 

TRẢ GÓP THẺ TẠI CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT CỦA MPOS 

 

 

 

Địa chỉ truy cập:  www.mpos.vn 

Điện thoại: 1900636488 

Thời gian khuyến mại: 15/01/2019 - 19/12/2021 
 

 

 Kỳ hạn 3,6,9 hoặc 12 tháng tùy khách hàng lựa 

chọn. 

 Giá trị trả góp tối thiểu: 3.000.000 VND 

 Cách thức thực hiện: Khách hàng thanh toán 

thẻ tín dụng Vietcombank bằng thiết bị thanh 

toán thẻ của MPOS và thực hiện đăng ký trả 

góp theo hướng dẫn tại các đơn vị liên kết. 

 Danh sách các đơn vị liên kết tại đây 

 Chương trình áp dụng theo điều kiện điều 

khoản tại đây 

 

 

BỆNH VIỆN MẮT QUỐC TẾ - DND 

 

Địa chỉ truy cập:  www.matquocte.vn 

Điện thoại: (+84)969128128 

Thời gian khuyến mại: 17/11/2020 - 28/03/2022 
 

 

 Kỳ hạn 3,6,9 hoặc 12 tháng tùy khách hàng lựa 

chọn. 

 Giá trị trả góp tối thiểu: 3.000.000 VND 

 Cách thức thực hiện: Khách hàng thanh toán 

thẻ tín dụng Vietcombank bằng thiết bị chấp 

nhận thẻ của Payoo và thực hiện đăng ký trả 

góp theo hướng dẫn tại Bệnh viện mắt Quốc Tế 

- DND. 

 Chương trình áp dụng theo điều kiện điều 

khoản tại đây 

 

https://portal.vietcombank.com.vn/content/personal/KhoAnh/Tr%E1%BA%A3%20g%C3%B3p/Danh%20sach%20don%20vi%20lien%20ket%20MPOS_ban%20dep.pdf
https://portal.vietcombank.com.vn/Personal/Documents/20191115_Dieu%20kien%20va%20dieu%20khoan%20tra%20gop%20the.pdf
https://portal.vietcombank.com.vn/Personal/Documents/20191115_Dieu%20kien%20va%20dieu%20khoan%20tra%20gop%20the.pdf


 

BỆNH VIỆN VINMEC 

 

Địa chỉ truy cập:  www.vinmec.com 

Điện thoại: Xem trên website 

Thời gian khuyến mại: 17/11/2020 - 28/03/2022 
 

 

 Kỳ hạn 3,6,9 hoặc 12 tháng tùy khách hàng lựa 

chọn. 

 Giá trị trả góp tối thiểu: 20.000.000 VND 

 Cách thức thực hiện: Khách hàng thanh toán 

thẻ tín dụng Vietcombank bằng thiết bị chấp 

nhận thẻ của Payoo và thực hiện đăng ký trả 

góp theo hướng dẫn tại Vinmec. 

 Chương trình áp dụng theo điều kiện điều 

khoản tại đây 

 

 

VIỆN TRỊ LIỆU THẨM MỸ YAKSON BEAUTY 

 

 

 

Địa chỉ truy cập: yakson.com.vn 

Điện thoại: 02435551936 

Thời gian khuyến mại: 17/11/2020 - 28/03/2022 
 

 

 Kỳ hạn 3,6,9 hoặc 12 tháng tùy khách hàng 

lựa chọn. 

 Giá trị trả góp tối thiểu: 3.000.000 VND 

 Cách thức thực hiện:  

- Thanh toán thẻ trực tiếp tại hệ thống 

các cửa hàng của Yakson: Khách hàng 

thanh toán thẻ tín dụng Vietcombank 

bằng thiết bị chấp nhận thẻ của Payoo 

và thực hiện đăng ký trả góp theo hướng 

dẫn tại cửa hàng. 

- Thanh toán thẻ trực tuyến tại 

website yakson.com.vn: Khách hàng 

thanh toán thẻ tín dụng Vietcombank và 

đăng ký trả góp theo hướng dẫn tại 

website.  

Chương trình áp dụng theo điều kiện điều 

khoản tại đây 

 

CALIFORNIA FITNESS & YOGA 

 

 

 Kỳ hạn3,6,9 hoặc 12 tháng tùy khách hàng lựa 

chọn. 

 Giá trị trả góp tối thiểu: 5.000.000 VND 

https://portal.vietcombank.com.vn/Personal/Documents/20191115_Dieu%20kien%20va%20dieu%20khoan%20tra%20gop%20the.pdf
tel:0243%20555%201936
https://portal.vietcombank.com.vn/Personal/Documents/20191115_Dieu%20kien%20va%20dieu%20khoan%20tra%20gop%20the.pdf


 

 

Địa chỉ truy cập:  www.cfyc.com.vn  

Điện thoại: 19006934 

Thời gian khuyến mại: 17/11/2020 - 28/03/2022  
 

 Cách thức thực hiện: Khách hàng thanh toán 

thẻ tín dụng Vietcombank bằng thiết bị chấp 

nhận thẻ của Payoo và thực hiện đăng ký trả 

góp theo hướng dẫn tại các trung tâm. 

 Chương trình áp dụng theo điều kiện điều 

khoản tại đây 

 

 

ELITE FITNESS 

 

Địa chỉ truy cập:  www.elitefitness.com.vn 

Điện thoại: 19009091 

Thời gian khuyến mại: 17/11/2020 - 28/03/2022 
 

 

 Kỳ hạn 3,6,9 hoặc 12 tháng tùy khách hàng lựa 

chọn. 

 Giá trị trả góp tối thiểu: 3.000.000 VND 

 Cách thức thực hiện: Khách hàng thanh toán 

thẻ tín dụng Vietcombank bằng thiết bị chấp 

nhận thẻ của Payoo và thực hiện đăng ký trả 

góp theo hướng dẫn tại các trung tâm. 

 Chương trình áp dụng theo điều kiện điều 

khoản tại đây 

 

 

THẨM MỸ VIỆN KHƠ THỊ 

 

Địa chỉ truy cập:  www.vienthammykhothi.vn 

Điện thoại: 19006717 

Thời gian khuyến mại: 17/11/2020 - 28/03/2022  
 

 

 Kỳ hạn 3,6,9 hoặc 12 tháng tùy khách hàng lựa 

chọn. 

 Giá trị trả góp tối thiểu: 3.000.000 VND 

 Cách thức thực hiện: Khách hàng thanh toán 

thẻ tín dụng Vietcombank bằng thiết bị chấp 

nhận thẻ của Payoo và thực hiện đăng ký trả 

góp theo hướng dẫn tại cửa hàng. 

 Chương trình áp dụng theo điều kiện điều 

khoản tại đây 

 

 

THẨM MỸ VIỆN XUÂN HƯƠNG 

 

 Kỳ hạn 3,6,9 hoặc 12 tháng tùy khách hàng lựa 

chọn. 

 Giá trị trả góp tối thiểu: 3.000.000 VND 

https://portal.vietcombank.com.vn/Personal/Documents/20191115_Dieu%20kien%20va%20dieu%20khoan%20tra%20gop%20the.pdf
https://portal.vietcombank.com.vn/Personal/Documents/20191115_Dieu%20kien%20va%20dieu%20khoan%20tra%20gop%20the.pdf
https://portal.vietcombank.com.vn/Personal/Documents/20191115_Dieu%20kien%20va%20dieu%20khoan%20tra%20gop%20the.pdf


 

 

Địa chỉ truy cập:  www.thammyxuanhuong.com 

Điện thoại: 18006999 

Thời gian khuyến mại: 17/11/2020 - 28/03/2022 
 

 Cách thức thực hiện: Khách hàng thanh toán 

thẻ tín dụng Vietcombank bằng thiết bị chấp 

nhận thẻ của Payoo và thực hiện đăng ký trả 

góp theo hướng dẫn tại cửa hàng. 

 Chương trình áp dụng theo điều kiện điều 

khoản tại đây 

 

IN N OUT WELLNESS HUB  

 

Địa chỉ:  www.facebook.com/InNOut

WellnessHub 

Điện thoại: 028 3535 6268 

Thời gian khuyến mại: 04/08/2020 - 15/07/2023 
 

 

 Kỳ hạn 3,6,9 hoặc 12 tháng tùy khách hàng lựa 

chọn. 

 Giá trị trả góp tối thiểu: 3.000.000 VND 

 Cách thức thực hiện: Khách hàng thanh toán 

thẻ tín dụng Vietcombank bằng thiết bị chấp 

nhận thẻ của Vietcombank và thực hiện đăng 

ký trả góp theo hướng dẫn tại cửa hàng. 

 Chương trình áp dụng theo điều kiện điều 

khoản tại đây 

 

 

CÔNG TY TNHH TMDV FITGEAR 

 

 

Địa chỉ truy cập:  www. fitgearshop.vn 

Điện thoại: (+84)938303089 

Thời gian khuyến mại: 22/04/2019 - 24/04/2024 
 

 

 Kỳ hạn 3,6,9 hoặc 12 tháng tùy khách hàng lựa 

chọn. 

 Giá trị trả góp tối thiểu: 3.000.000 VND 

 Cách thức thực hiện: Khách hàng thanh toán 

thẻ tín dụng Vietcombank bằng thiết bị chấp 

nhận thẻ của Vietcombank và thực hiện đăng 

ký trả góp theo hướng dẫn tại cửa hàng. 

 Chương trình áp dụng theo điều kiện điều 

khoản tại đây 

 

TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BẢO VIỆT 

 

 Kỳ hạn 3, 6, 9 hoặc 12 tháng. 

https://portal.vietcombank.com.vn/Personal/Documents/20191115_Dieu%20kien%20va%20dieu%20khoan%20tra%20gop%20the.pdf
https://portal.vietcombank.com.vn/Personal/Documents/20191115_Dieu%20kien%20va%20dieu%20khoan%20tra%20gop%20the.pdf
https://portal.vietcombank.com.vn/Personal/Documents/20191115_Dieu%20kien%20va%20dieu%20khoan%20tra%20gop%20the.pdf


 

 

 

Địa chỉ truy cập: www.baoviet.com.vn/insurance 

Điện thoại: 1900558899 

Thời gian khuyến mại: 15/12/2019 - 15/12/2021 
 

 Giá trị trả góp tối thiểu: 3.000.000 VND 

 Cách thức thực hiện: Khách hàng thanh 

toán thẻ tín dụng Vietcombank bằng thiết 

bị chấp nhận thẻ của Vietcombank và 

thực hiện đăng ký trả góp theo hướng 

dẫn tại nơi mua bảo hiểm. 

 Chương trình áp dụng theo điều kiện 

điều khoản tại đây 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG TRUNG GIAN THANH 

TOÁN NGÂN LƯỢNG 

 

 

Địa chỉ truy cập: www.nganluong.vn 

Điện thoại: 1900558899 

Thời gian khuyến mại: 09/12/2020 - 19/12/2021 

 

 

 

 Kỳ hạn 3,6,9 hoặc 12 tháng tùy khách hàng lựa 

chọn. 

 Giá trị trả góp tối thiểu: 3.000.000 VND 

 Cách thức thực hiện: Khách hàng thanh toán 

thẻ tín dụng Vietcombank và thực hiện đăng ký 

trả góp theo hướng dẫn trên website của các 

đơn vị liên kết. 

 Danh sách các đơn vị liên kết tại đây 

 Chương trình áp dụng theo điều kiện điều 

khoản tại đây 

 

 

 

 

https://portal.vietcombank.com.vn/Personal/Documents/20191115_Dieu%20kien%20va%20dieu%20khoan%20tra%20gop%20the.pdf
https://portal.vietcombank.com.vn/content/personal/KhoAnh/Tr%E1%BA%A3%20g%C3%B3p/Danh%20sach%20don%20vi%20lien%20ket%20Ngan%20Luong_ban%20dep.pdf
https://portal.vietcombank.com.vn/Personal/Documents/20191115_Dieu%20kien%20va%20dieu%20khoan%20tra%20gop%20the.pdf

