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CHÍNH SÁCH THANH TOÁN 

 Các hình thức thanh toán tại https://loop.vn/ là gì? 

- Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản: 

Quý khách có thể lựa chọn thanh toán cho chúng tôi bằng hình thức chuyển khoản cho 

chúng tôi, quy trình như sau: 

 Bước 1: Người mua tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tại https://loop.vn/ 

 Bước 2: Người mua xác thực gói phần mềm mà khách hàng có nhu cầu mua (điện thoại, 

tin nhắn, email). 

 Bước 3: Người mua thanh toán bằng hình thức chuyển khoản thông qua số tài khoản: 

- Chủ tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN HUNGRY BEAR INTERNET VIỆT 

NAM 

- Số tài khoản: 19036211675018  

- Tên ngân hàng: Techcombank – chi nhánh Đông Đô Hà Nội 

 Bước 4: Khi nhận được thanh toán, Hungry Bear sẽ liên hệ với khách hàng để tư vấn và 

cung cấp kế hoạch triển khai. 

 Bước 5: Người mua tiếp nhận bàn giao tài khoản quản trị hệ thống và sử dụng. 

- Tôi có thể thanh toán bằng tiền mặt? 

 Hiện tại Hungry Bear chưa có hình thức thanh toán bằng tiền mặt. Do đó, khách hàng vui 

lòng thanh toán bằng hình thức chuyển khoản theo thông tin nêu trên. 

 Tôi đã thanh toán nhưng muốn hủy đề nghị cung cấp phần mềm và dịch vụ phần 

mềm thì phải làm sao? 

- Quý khách vui lòng gửi thông tin theo địa chỉ: 

 CÔNG TY CỔ PHẦN HUNGRY BEAR INTERNET VIỆT NAM 

 Địa chỉ: 13C Nguyễn Văn Mai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam. 

 Điện thoại: 1900 633470 

 Email: cs@loop.vn 

- Sau khi xác thực các thông tin là đúng, công ty chúng tôi sẽ tiến hành hoàn tiền 

trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày Hungry Bear xác nhận thông tin hoàn tiền. 

- Khách hàng vui lòng kiểm tra kỹ đơn hàng trước khi thanh toán. 
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