
 

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

LƯỚT JCB SĂN DEAL HOT TẠI ZALOPAY 80,000đ  

 Thời gian: Từ 10h00 đến 23h59 thứ 2 hàng tuần, từ ngày 11/07/2022 đến ngày 31/12/2022 

 Đối tượng: Tất cả khách hàng JCB 

 Quà tặng: Hoàn tiền 80.000đ trực tiếp vào ví ZaloPay  

Hướng dẫn khách hàng liên kết thẻ JCB với ZaloPay 

[1]  Mở ứng dụng ZaloPay  

Hoặc mở ứng dụng Zalo >> Chọn “Ví ZaloPay” 

[2] Chọn biểu tượng “Ngân hàng” >> Chọn “Liên kết ngay” 

[3] Chọn “JCB” trong mục “Chọn ngân hàng liên kết” 

[4] Nhập số thẻ và làm theo hướng dẫn 

Nhận ưu đãi ngay với vài bước đơn giản: 

[1]  Mở ứng dụng ZaloPay >> chọn “Thanh toán hóa đơn” 

Hoặc Mở ứng dụng Zalo, chọn “Khám phá” >> Chọn “Trả hóa đơn” 

[2] Chọn Dịch vụ cần thanh toán >> Nhà cung cấp 

[3] Nhập "Mã khách hàng" hoặc “Mã hợp đồng” >> “Tiếp tục” >> Kiểm tra hóa đơn 

[4] Chọn nguồn tiền từ thẻ JCB >> Xác nhận và tiến hành thanh toán >> Thanh toán thành 

công và nhận hoàn tiền 80.000đ về ví ZaloPay 

Quy định 

 Chương trình áp dụng khi khách hàng thanh toán hóa đơn điện, nước, internet, truyền hình, 

học phí, chung cư từ 200.000đ bằng nguồn tiền từ thẻ JCB được liên kết với ví ZaloPay 

 Chương trình chỉ áp dụng cho chủ thẻ JCB lần đầu tiên thanh toán trên ứng dụng Zalopay. 

Mỗi tài khoản ZaloPay, thẻ/tài khoản ngân hàng, thiết bị chỉ được nhận hoàn tiền 1 lần trong suốt 

thời gian diễn ra Chương trình 

 Số lượng phần quà hoàn tiền mỗi ngày có giới hạn. Chương trình có thể kết thúc sớm hơn 

dự kiến khi hết số lượng phần quà hoàn tiền trong ngày mà không cần thông báo trước 

 Chương trình không áp dụng cho  

o Khách hàng sử dụng nguồn tiền từ thẻ JCB được liên kết với từ 2 tài khoản ZaloPay trở lên 

o Tài khoản ZaloPay được hệ thống xác định có những dấu hiệu bất thường trong quá trình 

sử dụng  

o Thẻ ảo, thẻ prepaid 

o Khách hàng nằm trong danh sách tài khoản hạn chế nhận ưu đãi của ZaloPay   

 Khách hàng nhận hoàn tiền về ví sau khi giao dịch thông báo thành công   

 Quà khuyến mãi có thể bị tạm hoãn nếu hệ thống phát hiện dấu hiệu gian lận và đầu cơ từ phía 

người dùng  

Nếu xảy ra tranh chấp quyền lợi, quyết định của ZaloPay là quyết định cuối cùng   

ZaloPay hỗ trợ giải quyết các khiếu nại trong 3 ngày kể từ khi kết thúc chương trình 
  

Thông tin liên hệ: 
Hotline: 1900 54 54 36 
Email: hotro@zalopay.vn 
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