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Giới thiệu
Sodexo Meal Pass
Là giải pháp phúc lợi ăn uống hiện đại hàng
đầu Việt Nam hiện nay, công nghệ thanh toán
được tích hợp vào App “Sodexo Pass Vietnam"
giúp người dùng có thể thanh toán chi phí ăn
uống nhanh chóng và tiện lợi thông qua công
nghệ QR Code.
Hệ thống đối tác uy tín và chất lượng của
Sodexo bao gồm 250+ Thương Hiệu & 2700++
Địa Điểm Ăn Uống trên khắp cả nước.

Tiện lợi

Nhanh chóng

Chứng nhận quốc tế

Với tính năng chuyển nhượng,

Thanh toán quét mã QR tại

xem lịch sử giao dịch,

cửa hàng hoặc bằng

nhận thông báo ưu đãi

Shop ID để đặt hàng online

Sodexo Pass Vietnam
Business

Quét để tải app

Bảo mật cao

Địa điểm sử dụng

Sodexo Meal Pass
Hệ thống đối tác
phủ khắp toàn quốc với

250+

thương hiệu

&

2700+

địa điểm ăn uống

R E S TAU R A N T G R O U P

Siêu thị
thực phẩm

Cơm
Văn phòng

Nhà hàng

Bánh ngọt

Chi tiết tại: www.mealpass.vn

Giải khát

Hướng dẫn

Tạo tài khoản
1

2

3

Tải ứng dụng

Nhập Email hoặc SĐT
để tạo tài khoản

Nhập mã xác minh OTP
từ SMS hoặc Email

*Lưu ý: Không nhập số “0” với SĐT

4

5

Tạo mật khẩu

Nhập Thông tin cá nhân

Hướng dẫn

Tạo tài khoản

6
Đăng ký tài khoản thành công

!

Tắt App (thoát khỏi cửa sổ đa nhiệm)
mở lại App để kiểm tra giá trị số dư

Sau khi bạn đã hoàn tất tạo tài khoản và
thắc mắc tại sao lại nhìn thấy màn hình này?
Không cần lo lắng nhé!
Điều này có nghĩa hiện tại tài khoản của bạn
chưa nhận được Sodexo Meal Pass.
Ngay khi nhận được Sodexo Meal Pass bạn
sẽ được chuyển ngay đến màn hình chính
và sẽ nhìn thấy toàn bộ số tiền có trong tài
khoản của mình.

Bạn sẽ nhận được Sodexo Meal Pass trong tài khoản khi:
1. Công ty chuyển tặng phúc lợi hàng tháng đến bạn.
2. Người nào đó chuyển tặng Sodexo Meal Pass đến bạn.

Hướng dẫn thanh toán tại cửa hàng

Bằng cách quét QR-Code
1

2

Mở ứng dụng &
Nhấn nút “Thanh toán”

Quét mã QR tại cửa hàng
& Nhập giá trị hoá đơn

3

4

Nhập số tiền
cần thanh toán
và Nhập mã PIN

Trình màn hình
Giao dịch thành công
cho Nhân viên cửa hàng

Hướng dẫn thanh toán tại cửa hàng

Bằng “Shop ID”
1

2

3

Mở ứng dụng &
Nhấn nút “Thanh toán”

Bấm chọn nút
“Shop ID”

Nhập Shop ID
có trên standee Sodexo

4

5

Nhập số tiền
cần thanh toán
và Nhập mã PIN

Trình màn hình
Giao dịch thành công
cho Nhân viên cửa hàng

Hướng dẫn Thanh toán cho Giao Hàng Tận Nơi

Bằng “Shop ID"
Xem “Shop ID” của cửa hàng

1

2

3

Mở ứng dụng và nhấn nút
“Hệ thống đối tác"
hoặc truy cập
www.mealpass.vn

Chọn
khu vực sử dụng

Chọn
Giao Hàng Tận Nơi

4

5

Chọn Quận/Huyện
hoặc Danh mục

Xem Shop ID ngay bên dưới
logo thương hiệu

Hướng dẫn Thanh toán cho Giao Hàng Tận Nơi

Bằng “Shop ID"

Gọi điện thoại đến cửa hàng đặt hàng và thực hiện các bước thanh toán.
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2

3

Mở ứng dụng &
Nhấn nút “Thanh toán”

Bấm chọn nút
“Shop ID”

Nhập Shop ID
có trên standee Sodexo

4

5

Nhập số tiền
cần thanh toán
và Nhập mã PIN

Trình màn hình
Giao dịch thành công
cho Nhân viên cửa hàng

Kiểm tra

Lịch sử giao dịch
1

2

Vào App
Sodexo Pass Vietnam,
Chọn phần “Giao dịch”

Chọn Loại thẻ mà bạn
muốn xem

3
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Chọn Giao dịch mà bạn
muốn xem

Bạn cũng có thể xuất
thông tin
giao dịch tại nút “Download”
ở góc phải trên màn hình

Chuyển tặng

Sodexo Meal Pass

1

2

3

Vào Ứng dụng
Sodexo Pass Vietnam,
chọn “Chuyển nhượng phiếu”

Nhập Số Điện Thoại/Email
của người nhận

Chọn thẻ & nhập số tiền
bạn muốn chuyển tặng
sau đó bấm “Chuyển Ngay”

(Nếu người nhận
đăng ký khoản bằng email)

Thay đổi

Thông tin tài khoản

1

2

Cập nhật SĐT, email, thay ảnh đại diện, ngày sinh…

Thay đổi Mật khẩu
1

2

3

Nhập email
hoặc SĐT của bạn.

Nhập mã OTP

Nhấn “Quên mật khẩu”
và nhập email của bạn.
Trong trường hợp chưa thêm email vào tài khoản,
chọn “Liên hệ chúng tôi” để được hỗ trợ

Lưu ý: với SĐT không nhập số “0

4
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Nhập mã xác minh

Nhập mật khẩu mới,
bạn đã đổi mật khẩu
thành công

Liên hệ tổng đài

Chăm sóc khách hàng

1

Mở App chọn “Trợ giúp”

2

Câu hỏi thường gặp

1. Tôi vào app thành công nhưng app hiển thị màn hình trắng, không
hiện đầy đủ các mục?
Người dùng vui lòng thử các cách sau: (1) tắt app mở lại (2) xóa dữ liệu
cache (3) xóa app tải lại.
2. Tôi quên mật khẩu của app?
Người dùng vui lòng liên hệ Hotline bấm phím 1 và cung cấp thông tin
tài khoản cho tổng đài viên để được hỗ trợ. Sau khi kết thúc cuộc gọi,
người dùng tắt hẳn app và vào lại, lúc này app sẽ yêu cầu người dùng
đăng ký một mật khẩu mới để sử dụng.
3. Tôi đang đăng ký tạo tài khoản, đến bước Xác Thực SĐT, tôi nhập
SĐT và mã OTP, nhưng app báo Có lỗi xảy ra, vui lòng thử lại
Người dùng có thể đã có tài khoản Sodexo liên kết với SĐT cần xác
thực, dẫn đến việc xác thực SĐT này vào tài khoản xảy ra lỗi. Người
dùng vui lòng liên hệ Hotline bấm phím 1 và cung cấp thông tin tài
khoản cho tổng đài viên để được hỗ trợ hợp nhất tài khoản. Sau khi tài
khoản được hợp nhất thành công, Sodexo sẽ liên hệ và hướng dẫn
người dùng.

4. Tôi đang đăng ký tài khoản, đến bước Xác Thực, do thực hiện nhiều
lần nên app báo Đã đạt giới hạn nhận mã OTP trong ngày
Người dùng vui lòng liên hệ Hotline bấm phím 1 và cung cấp thông tin tài
khoản cho tổng đài viên để được hỗ trợ gỡ giới hạn nhận mã OTP.

5. Tôi đang đăng ký tài khoản, nhưng không nhận được mã OTP
Người dùng vui lòng liên hệ Hotline bấm phím 1 và cung cấp thông tin tài
khoản cho tổng đài viên để được hỗ trợ xác thực tài khoản.

Câu hỏi thường gặp

6. Trước đây, tôi từng có tài khoản Sodexo ở công ty cũ, nhưng hiện tại
tôi đã chuyển công tác, tôi phải làm sao?
Người dùng vui lòng thử các cách sau:
(1) Đăng ký tài khoản mới
(2) Đăng nhập vào tài khoản cũ và thêm vào Email/SĐT nhận Sodexo
Meal Pass
(3) Trong trường hợp các thông tin đã liên kết với tài khoản khác, dẫn
đến thao tác báo lỗi, người dùng liên hệ Hotline bấm phím 1 để gặp
tổng đài viên và được hỗ trợ.
7. Tôi thanh toán bị báo lỗi
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thanh toán lỗi:
(1) Kết nối yếu
(2) Số dư tại thẻ đang chọn không đủ để thanh toán
(3) Số tiền thanh toán là số lẻ, VD: 100.250 VNĐ. Không phải là bội số
của 1000 VNĐ
(4) Đối với phiếu ăn trong ngày – Special Meal Pass, ngoài giờ sử dụng
cũng dẫn đến việc yêu cầu thanh toán bị từ chối. Để biết cụ thể
nguyên nhân và được hỗ trợ, người dùng vui lòng gọi Hotline bấm
phím 1 gặp tổng đài viên.

8. Tôi thanh toán nhầm cửa hàng, cần được hỗ trợ hoàn tiền
Người dùng vui lòng gọi Hotline bấm phím 1 để gặp tổng đài viên và
cung cấp thông tin tài khoản để được hỗ trợ hoàn tiền. Sau khi hoàn
tiền thành công, tổng đài Sodexo sẽ liên hệ để xác nhận thông tin với
người dùng và số tiền sẽ được cộng lại vào tài khoản.
Lưu ý: Khi hoàn tiền, tiền sẽ được hoàn về tài khoản người yêu cầu khi
có xác nhận từ bên cửa hàng nhận nhầm khoản thanh toán. Sodexo
không hỗ trợ hoàn và thanh toán cho cửa hàng đúng theo yêu cầu của
người dùng.

Câu hỏi thường gặp

9. Tôi chuyển tiền nhưng app báo số dư không đủ
Khi chuyển tiền người dùng phải chọn những cloud card (ví) có số dư
để thực hiện chuyển theo từng cloud card, không thể chuyển một lần
theo số dư hero card hiển thị trên màn hình chính (homescreen).
10. Tôi có thể yêu cầu xuất hóa đơn tài chính cho phần thanh toán bằng
Sodexo hay không?
Phần thanh toán bằng Sodexo có thể được xuất hóa đơn tài chính theo
yêu cầu của người dùng. Vui lòng liên hệ với nhân viên cửa hàng để
được hỗ trợ.
11. App chỉ cho tôi thanh toán tối đa 2 triệu/lần thanh toán
Lỗi này xảy ra ở Android phiên bản cũ. Người dùng vui lòng cập nhật
phiên bản mới.
Nếu cần hỗ trợ thêm, người dùng liên hệ hotline Sodexo.

Liên hệ

Sodexo Pass Vietnam

Thông tin sản phẩm
www.mealallowance.sodexo.vn
Hotline
(028) 7305 0667

Email
spv.info@sodexo.com
Fanpage chính thức
www.fb.com/SodexoPassVietnam

Tài khoản Linkedin chính thức
www.linkedin.com/company/sodexopassvietnam

Hệ thống đối tác của Sodexo Meal Pass
https://mealpass.vn

TP. HỒ CHÍ MINH

HÀ NỘI
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