1. Tên chương trình khuyến mại:

Mở lì xì đón tết vui cùng Home Credit

2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc.
3. Hình thức khuyến mại: Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ
thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại
4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 27/12/2021 đến ngày 27/02/2022.
5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Trang thông tin điện tử www.songvuihomecredit.com trên
các phiên bản máy tính, trình duyệt Điện thoại di động và ứng dụng điện thoại di động Home
Credit Vietnam.
6. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Thẻ nạp điện thoại, mã giảm giá thanh toán khoản
vay Home Credit, voucher mua sắm, tiền mặt, vàng, gói voucher thanh toán
7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại):
Tất cả khách hàng đăng ký tài khoản trên trang website: www.songvuihomecredit.com
(“Khách hàng”)
8. Cơ cấu giải thưởng (nội dung giải thưởng, giá trị giải thưởng, số lượng giải thưởng):
theo chi tiết chương trình khuyến mại đính kèm
9. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: 810.204.955 đồng (Bằng chữ: tám
trăm mười triệu hai trăm lẻ tư ngàn chín trăm năm mươi lăm đồng)
10. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại: Nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hoá,
sử dụng dịch vụ của công ty đang cung cấp (Tài chính, Vay tiêu dùng), khách hàng của
chương trình này không cần mua hàng hoá hoặc sử dụng dịch vụ trong thời gian khuyến mại.
Trong thời gian khuyến mại, Khách hàng đăng nhập tài khoản tại trang điện tử
www.songvuihomecredit.com trên các phiên bản máy tính, trình duyệt Điện thoại đi động và
ứng dụng Home Credit Vietnam và tiến hành chơi để có cơ hội trúng thưởng. (đính kèm nội
dung chi tiết của chương trình).
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CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
Đính kèm theo Thông báo số khuyến mại số 2172/2021/HC-MKT Ngày 15 tháng 12 năm 2021
của Công Ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam (“Home Credit”)
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

I

STT

Cơ cấu giải
thưởng

1
2

Giải quà
trúng ngay

3

Giá trị giải
Nội dung giải thưởng

thưởng

Số giải

(VNĐ)

Thành tiền
(VNĐ)

Thẻ nạp điện thoại

20.000

3.150

63.000.000

Thẻ nạp điện thoại

50.000

1.260

63.500.000

10.000

10.000 100.000.000

20.000

5.000

100.000.000

50.000

6.000

300.000.000

Mã giảm giá 10.000 khi thanh toán
khoản vay Home Credit qua Ví điện
tử ZaloPay
Mã giảm giá 20.000đ khi thanh toán
khoản vay Home Credit qua Ví điện

4

tử ZaloPay
Mã giảm giá 50.000đ khi thanh toán
khoản vay Home Credit qua

5

VNPay-QR
6

Voucher mua sắm Got It

50.000

1.147

57.350.000

7

Tiền mặt

999.999

45

44.999.955

6.095.000

9

54.855.000

2.000.000

9

18.000.000

Giải thưởng
8

tuần

Giải nhất – 1 chỉ vàng SJC 24K (*)
Giải nhì – Gói voucher thanh toán
qua VNPAY-QR gồm:
•

Mã giảm giá thanh toán
khoản vay Home Credit trị

9

giá 1.000.000 vnđ
•

Mã giảm giá áp dụng thanh
toán tại Long Châu
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Pharmactiy trị giá 500.000
vnđ
•

Mã giảm giá áp dụng thanh
toán tại JUNO fashion trị
giá 500.000 vnđ

Giải ba – Voucher Got It 1 triệu

10

đồng

1.000.000

9

9.000.000

Tổng cộng
810.204.955
(*) Trị giá giải thưởng của thưởng được niêm yết/ thông báo tại trang thông tin điện tử của Công
Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận (https://www.pnj.com.vn/) , giá trị tham khảo vào ngày
09.12.2021. Mọi sự thay đổi về giá trị thực tế của giải thường sẽ không ảnh hưởng tới quyền lợi
của Khách hàng trúng giải.
Tổng giá trị giải thưởng so với tổng giá trị hàng hóa khuyến mại: 0.005%

II

NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI

1 Điều kiện, cách thức, thủ tục cụ thể khách hàng phải thực hiện để được tham gia chương trình
khuyến mại:
− Trong thời gian khuyến mại, Khách hàng vào trang điện tử www.songvuihomecredit.com trên
các phiên bản máy tính, trình duyệt Điện thoại đi động và ứng dụng Home Credit Vietnam và
tiến hành đăng nhập tài khoản và hoàn thành các thao tác như mô tả dưới đây để nhận được
số lượng lượt mở tương ứng:
(i)

Khách hàng được tặng 01 lượt mở cho lần đăng nhập đầu tiên (1 lần duy nhất trong
suốt thời gian diễn ra chương trình)

(ii)

Kiểm tra hạn mức vay: thêm 15 lượt (1 lần duy nhất trong suốt thời gian diễn ra
chương trình)

(iii)

Chơi game “Hành trình tài chính”: thêm 15 lượt (1 lần duy nhất trong suốt thời gian
diễn ra chương trình)

(iv)

Tải ứng dụng Home Credit Vietnam trên điện thoại: thêm 15 lượt (1 lần duy nhất
trong suốt thời gian diễn ra chương trình)
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(v)

Bổ sung các thông tin cá nhân (Họ tên đầy đủ, số điện thoại, số Chứng minh nhân
dân/số Căn cước công dân): thêm 5 lượt (1 lần duy nhất trong suốt thời gian diễn ra
chương trình)

(vi)

Xác thực tài khoản bằng Facebook: thêm 5 lượt (1 lần duy nhất trong suốt thời gian
diễn ra chương trình)

(vii)

Đăng nhập chuỗi 7 ngày (lặp lại hàng tuần)
Đăng nhập mỗi ngày: thêm 5 lượt (1 lần mỗi ngày).
Đăng nhập đủ 7 ngày không gián đoạn: thêm 20 lượt (1 lần mỗi tuần).

(viii)

Chia sẻ đường dẫn website của chương trình lên trang Facebook cá nhân với chế độ
Công khai: thêm 10 lượt (1 lần mỗi ngày).

(ix)

Xem video “Tết đủ là Tết vui”: thêm 5 lượt (1 lần mỗi ngày)

(x)

Xem video “Tết đủ tài lộc, vàng trúng mỗi tuần”: thêm 5 lượt (1 lần mỗi ngày)

(xi)

Tưới mai: Đăng nhập 01 lần mỗi 3 giờ sẽ nhận được 1 lần đầy bình nước để tưới
cây. Người chơi thực hiện đủ 3 lần tưới nước trong ngày sẽ được nhận 10 lượt chơi

(xii)

Ngoài ra, Trong thời gian khuyến mại, khách hàng khi truy cập vào trang điện tử
www.songvuihomecredit.com trong khung thời gian từ 11h-12h thứ bảy hằng tuần
trong suốt thời gian diễn ra chương trình sẽ được nhận thêm 20 lượt chơi.

Khách hàng được tùy chọn các thao tác trong chuỗi các thao tác nói trên, việc không thực hiện hoặc bỏ
qua một hoặc các thao tác trong danh sách nói trên sẽ không làm ảnh hưởng tới việc thực hiện các thao
tác khác để nhận lượt chơi của Khách hàng.
2. Cách chơi như sau:
−

Sau khi đăng nhập, khách hàng sẽ nhìn thấy màn hình trang chủ (như hình 1) gồm 6 bao lì xì:
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Hình 1: Giao diện Bao lì xì Home Credit

− Mỗi lượt chơi tương ứng với 01 lượt mở bao lì xì. Số lượt chơi hiện có của người chơi sẽ được
hiện thị tại màn hình
− Khách hàng nhấp vào màn hình để chọn bao li xì muốn mở. Hệ thống sẽ hiển thị ngẫu nhiên 01
trong những kết quả.
− Khi mở bao lì xì khách hàng sẽ nhận được 1 trong các kết quả như sau:
1) Thẻ nạp điện thoại 20.000 đồng
2) Thẻ nạp điện thoại 50.000 đồng
3) Voucher mua sắm Got It 50.000 đồng
4) Mã giảm giá thanh toán khoản vay trị giá 10.000 đồng khi thanh toán tại ứng dụng ví
điện tử ZaloPay
5) Mã giảm giá thanh toán khoản vay trị giá 20.000 đồng khi thanh toán tại ứng dụng ví
điện tử ZaloPay
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6) Mã giảm giá thanh toán khoản vay trị giá 50.000 đồng khi thanh toán tại ứng dụng Home
Credit bằng phương thức VNPAY-QR
7) Tiền mặt may mắn trị giá 99.999 vnđ
8) Tiền mặt may mắn trị giá 999.999 vnđ
9) Mảnh ghép may mắn để Ghép hình Tết đủ và chiến thắng giải tuần. Người chơi nhận
được kết quả có thể tích lũy mảnh ghép cho giải tuần, kết quả này không mang quy đổi
cho các giải ở hạng mục giải trúng ngay.
10) Thông tin cập nhật về các chương trình khuyến mại, các sản phẩm hiện hành của Home
Credit. Người chơi nhận được kết quả này tương ứng với việc không trúng bất kỳ giải
thưởng nào.
− Kết quả sẽ hiện thị trực tiếp trên màn hình, khách hàng sẽ xác định được kết quả trúng thưởng.

Hình 2: Màn hình hiện thị kết quả
2. Cách thức xác định trúng thưởng, cách thức xem giải thưởng.
− Đối với Giải trúng ngay: Khi khách hàng mở trúng các ô Thẻ nạp điện thoại, Mã giảm giá
thanh toán khoản vay qua ZaloPay, Mã giảm giá thanh toán khoản vay qua VNPay-QR, phiếu
mua sắm Got It 50.000 đồng, tiền mặt may mắn.
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+ Giải Thẻ Nạp điện thoại 20.000 đồng hoặc 50.000 đồng: Khi khách hàng trúng giải “Thẻ
Nạp điện thoại” thì hệ thống sẽ tự động nạp tiền trực tiếp (trong vòng 48 giờ) vào số điện
thoại Khách hàng dùng để đăng ký tài khoản tham gia chương trình.
+ Giải Mã giảm giá thanh toán khoản vay qua Ví điện tử ZaloPay: Mã giảm giá bao gồm 7
ký tự, được hệ thống cấp ngẫu nhiên và thông báo trên giao diện Trang thông tin điện tử,
Khách hàng sao chép mã giảm giá và áp dụng khi thanh toán khoản vay Home Credit trên
trang ZaloPay. Mã áp dụng cho các hóa đơn thanh toán từ 400.000 đồng. Thời gian áp dụng:
30 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình.
+ Giải Mã giảm giá thanh toán khoản vay qua VNPAY-QR: Mã giảm giá sẽ được thông
báo trên giao diện Trang thông tin điện tử, Khách hàng sao chép mã giảm giá và áp dụng
khi thanh toán khoản vay Home Credit thông qua ứng dụng Home Credit và chọn Phương
thức thanh toán VNPAY-QR. Chỉ số điện thoại mà Khách hàng đã đăng ký tài khoản tham
gia chương trình và quay trúng giải mới có thể áp dụng mã giảm giá thanh toán. Mã áp dụng
cho các hóa đơn thanh toán từ 1.000.000 đồng. Thời gian áp dụng: 30 ngày kể từ ngày
Khách hàng nhận được giải.
+ Voucher Got It 50.000 đồng: mã giảm giá sẽ được thông báo trên giao diện Trang thông
tin điện tử tại thời điểm khách hàng trúng thưởng. Khách hàng lưu mã giảm giá để sử dụng
khi thanh toán tại các đơn vị đối tác thanh toán của Got It. Khách hàng có thể xem thêm
hướng dẫn sử dụng và các đối tác áp dụng voucher tại www.gotit.vn. Hạn sử dụng:
31.12.2022.
+ Tiền mặt 999.999 đồng: Khách hàng trúng giải sẽ nhận được thông báo trên trang giao
diện Trang thông tin điện tử. Home Credit sẽ tiến hành thực hiện thủ tục xác nhận và trao
giải cho Khách hàng theo như Mục 3.
− Đối với Giải thưởng tuần: 03 người chơi thu thập đầy đủ 06 mảnh ghép để hoàn thành Hình
tết đủ nhanh nhất sẽ nhận được các giải thưởng của chương trình. Giải thưởng tuần sẽ được
công bố hàng tuần cho 03 Khách hàng hoàn thành bức hình ghép nhanh nhất mỗi tuần:
+ Khi khách hàng quay vào các ô chứa mảnh ghép thì mảnh ghép sẽ được hệ thống tự động
ghi nhận tại mục “Ghép hình tết đủ”
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Hình 3: Màn hình mục “Ghép hình Tết đủ”
+ 03 khách hàng đầu tiên thu thập được đầy đủ các mảnh ghép trong thời gian nhanh nhất
trong tổng số những người tham gia chương trình sẽ được xác nhận là người trúng giải tuần
và được thông báo tại trang điện tử www.homecredit.vn.
•

01 người chơi nhanh nhất trong tuần: 01 chỉ vàng

•

01 ngươi chơi nhanh thứ hai trong tuần: 01 gói voucher thanh toán VNPAY-QR 2
triệu đồng

•

01 người chơi nhanh thứ ba trong tuần: 01 voucher Got It trị giá 1 triệu đồng

+ Vào lúc 24h chủ nhật hằng tuần trong thời gian diễn ra chương trình, hệ thống sẽ cập nhật
Hình tết đủ của tuần kế tiếp sau khi xác định 03 người chơi chiến thắng mỗi tuần
−

Mỗi người chơi chỉ được nhận tối đa 01 Giải thưởng tuần trong suốt thời gian diễn ra chương
trình. Trong trường hợp người chơi nhận được nhiều Giải thưởng tuần, Khách hàng sẽ chỉ

This item's classification is Internal. It was created by and is in property of the Home Credit Group. Do not distribute outside of the organization.

được nhận một giải thưởng có giá trị cao hơn, giải thưởng còn lại sẽ được trao cho người
hợp lệ tiếp theo.
− Để đảm bảo tính công bằng, hợp pháp, Khách hàng cần xác thực thông tin cá nhân bằng cách
thực hiện nhiệm vụ Bổ sung thông tin cá nhân (bao gồm Họ tên, Số Chứng minh nhân dân/ Căn
cước công dân còn hiệu lực, và Số điện thoại) để nhận được Giải thưởng tuần và Giải thưởng
tiền mặt trúng ngay. Home Credit có quyền quyết định cuối cũng trong trường hợp các thông
tin Khách hàng cung cấp không chính xác hoặc giả mạo.
− Cách xem giải thưởng:
+ Đối với giải thưởng trúng ngay: Tất cả các Giải thưởng trúng thưởng của khách hàng sẽ
được hiện trong mục “Quà của bạn” trong giao diện trang thông tin điện tử:
www.songvuihomecredit.com, khách hàng có thể kiểm tra và theo dõi kết quả trúng thưởng
của mình.
+ Đối với Giải thưởng tuần: danh sách người chơi trúng giải tuần sẽ được công bố vào mỗi
Thứ hai hàng tuần trong suốt thời gian diễn ra chương trình ở mục “Ghép hình Tết đủ” tại
www.songvuihomecredit.com và tổng hợp tại trang www.homecredit.vn sau khi kết thúc
chương trình.
3. Thông báo trúng thưởng, cách thức và thủ tục trao thưởng
-

Thông báo trúng thưởng đối với khách hàng trúng các Giải thưởng tuần và Giải tiền mặt
thuộc Giải quà trúng ngay: Home Credit sẽ thông báo cho các khách hàng trúng giải thưởng
ngay trên ứng dụng Home Credit, liên lạc điện thoại trực tiếp, gửi tin nhắn SMS đến số điện
thoại của khách hàng thông báo trúng thưởng, thời gian, địa điểm, thủ tục nhận thưởng.
Việc thông báo tới Khách hàng về việc trúng thưởng và chi tiết thủ tục nhận thưởng sẽ được
thực hiện chậm nhất là sau 07 ngày kể ngày kết thúc chương trình.

-

Cách thức và thủ tục trao thưởng:
+ Khách hàng tiếp nhận thông báo trúng thưởng cần ký vào biên bản xác nhận giải thưởng
(mẫu do Home Credit cung cấp) và gửi bản chụp biên bản xác nhận giải thưởng đã kí kèm
ảnh chụp Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân về địa chỉ email theo hướng
dẫn của Home Credit trong vòng ba (03) ngày. Home Credit sẽ tiến hành liên hệ xác nhận
thông tin trong năm (05) ngày làm việc sau khi nhận được bản chụp biên bản xác nhận giải
thưởng và Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân. Home Credit sẽ chuyển
khoản theo số tài khoản của khách hàng đối với giải thưởng bằng tiền mặt hoặc gửi giải
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thưởng về địa chỉ khách hàng đã cung cấp đối với giải thưởng hiện vật sau khi hoàn tất việc
xác nhận thông tin.
+ Home Credit sẽ chuyển khoản giải thưởng theo số tài khoản đứng tên khách hàng mà
khách hàng đã cung cấp trên Biên bản xác nhận giải thưởng. Trong trường hợp khách hàng
không có số tài khoản ngân hàng, Home Credit sẽ chuyển số tiền của giải thưởng tới ngân
hàng mà khách hàng chỉ định để nhận thưởng.
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