
 

 

 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

1. Tên Chương trình khuyến mại:  “CỨ THANH TOÁN ONLINE LÀ CÓ NGAY ƯU ĐÃI” 

(sau đây gọi là “Chương trình”) 

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Dịch vụ trả góp khoản vay dành cho tất cả sản phẩm Home Credit 

(“Khoản vay") khi thanh toán qua các ví điện tử MoMo, ZaloPay 

3. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 15/09/2021 đến hết ngày 15/10/2021 

4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc  

5. Khách hàng của Chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại): 

Tất cả khách hàng có Hợp đồng tín dụng hoặc các loại Hợp đồng thẻ tín dụng đang ở trạng thái kích hoạt 

(gọi chung là “Hợp đồng tín dụng”) tại Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Home Credit Việt Nam 

(“Home Credit”) trong thời hạn Chương trình khuyến mại. 

Chương trình được áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mại khác của Home Credit trong cùng 

thời điểm (nếu có). 

6. Nội dung chi Tiết thể lệ Chương trình khuyến mại: 

• Trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại, khách hàng thanh toán Khoản vay cho Home 

Credit lần đầu tiên tại các ví điện tử MoMo, ZaloPay với số tiền thanh toán từ 800,000VNĐ sẽ 

được nhận 01 Voucher trị giá 50,000VNĐ áp dụng cho lần thanh toán Khoản vay tiếp theo tại ví 

tương ứng. 

• Voucher sẽ được tự động gửi về mục “Ưu đãi” sau khi thực hiện thanh toán thành công. Hạn sử 

dụng của Voucher là 60 ngày kể từ ngày nhận voucher. 

• Mỗi khách hàng được xác định bởi thông tin số điện thoại được nhận tối đa 1 ưu đãi tại mỗi ví điện 

tử trong suốt thời gian diễn ra chương trình 

• Chương trình sẽ kết thúc khi hết số lượng ưu đãi hoặc hết thời gian áp dụng khuyến mại, tùy theo 

điều kiện nào đến trước. 

• Voucher không được quy đổi thành tiền mặt hoặc số dư ví dưới mọi hình thức 

7. Thông tin chi tiết ưu đãi: 

Đối tác thanh toán Ưu đãi Số lượng Note 

Ví điện tử MoMo Voucher trị giá 50,000VNĐ áp 

dụng cho kì thanh toán khoản 
vay Home Credit tiếp theo 

5,000 200 Khách 

hàng thanh 
toán đầu 

tiên trong 
ngày 

Ví điện tử ZaloPay 4,000 1000 

Khách hàng 
thanh toán 

đầu tiên 
trong tuần 

 

8. Hướng dẫn nhận ưu đãi: 



 

 

8.1. Đối với các khách hàng thanh toán tại Ví MoMo: 

• Bước 1: Tại trang chủ, chọn mục “Tài chính - bảo hiểm” 

• Bước 2: Chọn “Thanh toán khoản vay” 

• Bước 3: Chọn đối tác tài chính cần thanh toán “Home Credit” 

• Bước 4: Nhập Số hợp đồng cần thanh toán 

• Bước 5: Kiểm tra số tiền và bấm “Xác nhận” để thanh toán 

 

8.2. Đối với các khách hàng thanh toán tại Ví ZaloPay: 

• Bước 1: Tại trang chủ, chọn “Thanh toán vay tiêu dùng” và điền mã hóa đơn mà bạn cần thanh toán 

• Bước 2: Chọn nhà cung cấp Vay tiêu dùng là “Home Credit” 

• Bước 3: Nhập Số hợp đồng cần thanh toán 

• Bước 4: Kiểm tra số tiền và bấm “Xác nhận” để thanh toán 

 

Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình hoặc giải thưởng, khách hàng có thể liên hệ Phòng Dịch 

vụ khách hàng của Công ty Tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam – Điện thoại: 1900 633 633. 

Hoặc tổng đài của Ví điện tử đối tác: 

ZaloPay: Gọi đến tổng đài 1900 545436 (phí dịch vụ là 1.000 VNĐ / phút), phục vụ 24/7;   

MoMo: Hotline: 1900 5454 41. Email: hotro@momo.vn 
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