
PAYOO 

Với ứng dụng Payoo, người dùng có thể: 

 Thanh toán hóa đơn điện, nước, điện thoại, truyền hình, internet, tài chính.

 Topup (nạp tiền trực tiếp vào điện thoại), mua mã thẻ điện thoại với chiết khấu cao

 Tìm điểm giao dịch gần nhà (trong trường hợp Ví hoặc tài khoản ngân hàng của bạn

không đủ số dư để thực hiện giao dịch).

 Tự động thanh toán khi hóa đơn phát sinh cước.

Đặc biệt, ứng dụng Payoo đã liên kết với nhiều ngân hàng, đa dạng hóa phương thức thanh 

toán cho người dùng. Bạn có thể sử dụng thẻ ATM nội địa hoặc dùng thẻ quốc tế 

Mastercard, Visa để thanh toán. 

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng: 

Bước 1: Vào kho ứng dụng (Android hoặc iOS) 

Bước 2: Tìm và tải ứng dụng Payoo về máy 

Hoặc scan QR CODE 

Linh tải trực tiếp 

+ iOS: https://itunes.apple.com/us/app/id977004309

+ Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.payoo

Bước 3: Mở ứng dụng và thực hiện thanh toán 1 hóa đơn bất kì (điện, nước, điện thoại, 

truyền hình, internet, tài chính) 

Bước 4: Ứng dụng thông báo giao dịch thành công, hệ thống sẽ gửi topup  vào điện thoại 
của bạn đã nhập hoặc số điện thoại đăng ký của Ví điện tử. 

https://itunes.apple.com/us/app/id977004309
https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.payoo


Lưu ý: 

 Mỗi thuê bao điện thoại chỉ nhận khuyến mại 1 lần (khuyến mại có thể thay đổi theo

từng chương trình).

 Mỗi thiết bị chỉ nhận khuyến mại 1 lần.

 Không áp dụng cho giao dịch mua mã thẻ và nạp topup.

 Số điện thoại di động nhập khi thanh toán là số điện thoại nhận khuyến mại.

 Đối với hình thức thanh toán bằng Ví điện tử, khuyến mại sẽ được nhận qua số điện

thoại của Ví. Các Ví chưa có số điện thoại vui lòng cập nhật trước khi thanh toán để

nhận khuyến mại.

 Đối với các khách hàng cung cấp số điện thoại là thuê bao trả sau:

 Nếu thanh toán thành công trước 17:00 các ngày thứ 2 đến thứ 6, khách hàng sẽ nhận

được topup vào khoảng từ 17:00 – 18:00 cùng ngày.

 Nếu thanh toán thành công sau 17:00 ngày thứ 6, trong ngày thứ 7 và chủ nhật, khách

hàng sẽ nhận được topup vào khoảng từ 17:00 – 18:00 ngày thứ 2 tuần tiếp theo.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: 02703.821036 
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