
 

 

Phương Thức Thanh Toán 

Học phí đóng một (01) lần 

Phụ huynh có thể lựa chọn thanh toán các học phí bằng một trong các hình thức sau: 

(i) Nộp tiền mặt, thẻ ATM, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ…tại tất cả các Trung tâm Mathnasium trên 

toàn quốc tại Trung tâm. 

(ii) Chuyển khoản vào tài khoản của Mathnasium Việt Nam, cụ thể như sau: 

 

 
ACB chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh 
Tên tài khoản: CÔNG TY TNHH APLUS 
MATH 
Số tài khoản: 162745589 

 

 

Vietcombank Thành phố Hồ Chí Minh 
Tên tài khoản: CÔNG TY TNHH APLUS 
MATH 
Số tài khoản: 0071000827416 

 

 

Học phí thanh toán trả góp 0%  lãi suất  

I. THÔNG TIN CHUNG 

Chương trình ưu đãi thanh toán trả góp 0% lãi suất tại Mathnasium Việt Nam là hình thức thanh 

toán học phí trả góp với lãi suất 0% khi khách hàng có thẻ tín dụng của một trong các ngân 

hàng đối tác của Mathnasium Việt Nam: Sacombank, VIB, ACB. 

II. CÁCH THỨC THAM GIA 

- Bước 1: Phụ huynh chọn khóa học và thời gian trả góp phù hợp với nhu cầu. Áp dụng thời 

gian trả góp là 3, 6, 9 và 12 tháng . Số tiền thanh toán bằng Thẻ tín dụng của khách hàng 

được chuyển đổi sang hình thức trả góp 0% lãi suất. 

- Bước 2: Hoàn tất giao dịch thanh toán học phí bằng thẻ tín dụng quốc tế dành cho cá nhân 

được phát hành tại Việt Nam bởi một trong các ngân hàng đối tác của Mathnasium Việt Nam 

bao gồm Sacombank, VIB, ACB. 

- Bước 3: Mathnasium Việt Nam và Ngân hàng phát hành thẻ sẽ đối chiếu, kiểm tra thông tin 

do chủ thẻ xác nhận đăng ký trả góp và chuyển đổi trả góp cho các giao dịch hợp lệ của chủ 

thẻ. 

III. ĐIỀU KIỆN THAM GIA: 

- Áp dụng cho các khóa học tại các Trung tâm Mathnasium trên toàn quốc 

- Loại thẻ áp dụng là THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ dành cho các nhận được phát bởi một trong 

các ngân hàng đối tác của Mathnasium Việt Nam bao gồm Sacombank, VIB, ACB. 



 

 

- Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác, ngoại trừ ưu đãi anh chị em 

ruột. 

- Chỉ áp dụng cho học phí không áp dụng cho Phí Ghi danh 

- Địa điểm áp dụng: các trung tâm Mathnasium trên toàn quốc 

- Thời gian áp dụng từ 01/10/2020 đến 30/9/2021 

   

Mọi thắc mắc về chương trình trả góp 0% Lãi suất vui lòng liên hệ: 

- Mathnasium Việt Nam: 028/024 7300.1080 

- VIB: 1800 8180 

- Sacombank: 1900 5555 88 

- ACB: 1800 577 775 

 


