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Thanh toán khoản vay Home Credit qua ZaloPay  

Ai cũng có quà  
Từ ngày 01/11/2021 - 30/11/2021, khách hàng khi thanh toán khoản vay Home Credit bằng ví 

điện tử ZaloPay sẽ nhận ưu đãi lên đến 50.000đ  

  

CHƯƠNG TRÌNH 1: NGÀY VÀNG - THANH TOÁN KHOẢN VAY HOÀN NGAY 30K   

- Thời gian: 10h00 - 23h59 định kỳ thứ 5 hàng tuần, bắt đầu từ 04/11/2021 - 30/11/2021  

- Đối tượng: Khách hàng lần đầu thanh toán khoản vay qua ZaloPay  

- Quà tặng: Hoàn tiền 30.000đ cho mỗi hóa đơn vay với giá trị tối thiểu 400.000đ   

- Nhận quà với vài bước đơn giản:  

● [1] Mở ứng dụng Zalo > chọn “Khám phá” > chọn “Trả hóa đơn”  

● [2] Trên màn hình chính, chọn “Thanh toán vay tiêu dùng”  

● [3] Chọn nhà cung cấp và nhập mã hợp đồng  

● [4] Xác nhận thanh toán và nhận hoàn tiền 30.000đ trực tiếp vào ví ZaloPay  

-  Lưu ý:  

● Chương trình không áp dụng cho tài khoản Zalo không hoạt động thường xuyên 

hoặc tài khoản ZaloPay được hệ thống xác định có những dấu hiệu bất thường 

trong quá trình sử dụng  

● Mỗi tài khoản ZaloPay, mỗi thiết bị, mỗi sđt, mỗi thẻ/tài khoản ngân hàng liên 

kết, mỗi hóa đơn chỉ nhận được 1 lần KM duy nhất.  

● Chương trình không áp dụng khi thanh toán khoản vay Shinhan Finance từ ứng 

dụng iShinhan và Mirae Asset Finance từ ứng dụng My Finance.  

● Áp dụng cho khách hàng chưa từng thanh toán ZaloPay  

● Áp dụng cho khách hàng chưa từng liên kết thẻ/tài khoản ngân hàng  

● Thẻ/tài khoản ngân hàng chưa từng liên kết trên hệ thống ZaloPay  

● Nguồn tiền thanh toán phải là nguồn tiền từ thẻ/tài khoản ngân hàng liên kết mới  

● Khách hàng nhận được hoàn tiền ngay khi trạng thái giao dịch được thông báo 

thành công  

● Áp dụng khi liên kết ngân hàng Vietcombank, BIDV, Maritime Bank (MSB), 

NamABank, HD Bank, Vietinbank, Sacombank, Eximbank, SCB, Vietcapital 

Bank ( Bản Việt), MBBank, VIB, HD Bank, TPBank, OceanBank, PVComBank, 

Shinhan Bank  

● Đối với thẻ Visa/Mastercard/JCB chỉ áp dụng cho loại thẻ Debit. Không áp dụng 

thẻ Credit và thẻ ảo, prepaid  

● Ngoài ra, đối với ngân hàng Agribank khách hàng phải liên kết tại quầy giao dịch 

và ngân hàng VPBank khách hàng phải liên kết qua tài khoản ngân hàng trên ứng 

dụng ZaloPay. Không áp dụng liên kết bằng số thẻ với các ngân hàng này  

● Không áp dụng thẻ ảo, thẻ prepaid và thẻ có dấu hiệu đầu cơ, gian lận  

● Không áp dụng chung với các CTKM thanh toán hóa đơn khác  
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● Không áp dụng chung với các CTKM dành cho Khách hàng mới khác  

● Trường hợp thanh toán qua Tài khoản Vietcombank, giá trị giao dịch tối thiểu là 

100.000đ  

● Không áp dụng thanh toán cho đơn hàng nợ Phạt do đóng trễ  

● Quà KM có thể bị tạm hoãn nếu hệ thống phát hiện dấu hiệu gian lận và đầu cơ từ 

phía người dùng  

● Chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến khi hết ngân sách khuyến mãi  

● 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  

Hotline: 1900 54 54 36 / Email: hotro@zalopay.vn  

  

CHƯƠNG TRÌNH 2: FLASH SALES 15.11 -  ĐỔI 100 XU LẤY MÃ GIẢM GIÁ THANH 

TOÁN KHOẢN VAY  

- Thời gian: 19h – 23h, 15/11/2021  

- Đối tượng áp dụng: Chương trình áp dụng cho tất cả khách hàng của ZaloPay  

- Quà tặng: Giảm giá mức quy đổi xu: Đổi 100 xu lấy mã giảm giá 15.000đ áp dụng cho 

hóa đơn vay từ 400.000đ.   

● Số lượng mã giảm giá có hạn   

● Hạn sử dụng mã giảm giá: 30 ngày  

Ưu tiên cho những khách hàng đầu tiên đổi xu lấy mã giảm giá cho đến khi hết số lượng.  

- Nhận quà với vài bước đơn giản:  

● [1] Mở ứng dụng Zalo > chọn “Khám phá” > Chọn “Ví ZaloPay”  

● [2] Chọn thanh “Xu Tích Lũy” >> Chọn “Dùng xu”.  

● [3] Chọn mã giảm giá thanh toán khoản vay  

● [4] Chọn “Đổi ngay” để nhận mã giảm giá về ví ưu đãi  

- Làm nhiệm vụ để tích xu vài bước đơn giản:  

● [1] Mở ứng dụng Zalo > chọn “Khám phá” > Chọn “Ví ZaloPay”  

● [2] Chọn thanh “Xu Tích Lũy” > Chọn “Lên đường thực hiện nhiệm vụ”  

● [3] Chọn “Nhận” hoặc “Làm tiếp” để thực hiện nhiệm vụ  

● [4] Bấm vào “Bong bóng xu” ở màn hình chính của chương trình Tích xu đổi quà 

để tích xu vào hũ   

Thông tin chi tiết về chương trình Tích xu đổi quà  

- Cách thức sử dụng mã giảm giá:  

● [1] Mở ứng dụng Zalo > chọn “Khám phá” > Chọn “Ví ZaloPay”  

● [2] Chọn “Thanh toán hóa đơn” > Chọn “Thanh toán vay tiêu dùng” > Chọn Nhà 

cung cấp > Nhập mã hợp đồng  

● [3] Chọn mã giảm giá 15.000đ và xác nhận thanh toán để tận hưởng ưu đãi  

- Lưu ý  

https://zalopay.vn/ra-mat-chuong-trinh-tich-xu-doi-qua-danh-cho-khach-hang-than-thiet-159
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● Chương trình áp dụng cho tất cả khách hàng của ZaloPay đang có xu tích lũy còn 

hạn sử dụng trong tính năng Tích xu Đổi quà  

● Mức quy đổi xu lấy mã giảm giá chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình 

giảm giá  

● Mã giảm giá có hạn sử dụng 30 ngày kể từ ngày nhận mã giảm giá  

● Chương trình không áp dụng cho tài khoản Zalo không hoạt động thường xuyên 

hoặc tài khoản ZaloPay được hệ thống xác định có những dấu hiệu bất thường 

trong quá trình sử dụng  

● Khách hàng không 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  

● Chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến khi hết ngân sách khuyến mãi  

● 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  

● Dịch vụ được cung cấp và xử lý giao dịch bởi ZaloPay  

● Hotline: 1900 54 54 36/Email: hotro@zalopay.vn  

 


