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THỂ LỆ CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRONG LIVESTREAM TẾT 

Thời gian diễn ra: 19h30 – 21h ngày 21/01/2022 

 

Chương trình 1: Lẹ mắt nhanh tay – rinh ngay 1 chỉ vàng  

- Đối tượng tham gia: Người xem livestream tại Fanpage chính thức của Home Credit  

- Thể lệ: người chơi xem video quảng cáo Tết 2022 của Home Credit và trả lời câu hỏi.  

- Cú pháp tham gia: Người chơi tham gia bằng cách bình luận theo cú pháp: SĐT + Đáp 

án  

- Phần thưởng: 01 Người chơi trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được 1 chỉ vàng 

PNJ loại vàng miếng 24K trị giá 5,405,000 VNĐ 

- Home Credit sẽ thông báo thông tin người trúng thưởng trên website homecredit.vn 

trong vòng 05 ngày làm việc 

- Thời hạn trao tặng các giải thưởng là 45 ngày kể từ ngày livestream kết thúc ngày 

21/1/2022 

Chương trình 2: Kiểm tra hạn mức liền tay, rinh vàng đón tết 

- Đối tượng tham gia: Người xem livestream tại Fanpage chính thức của Home Credit 

- Thể lệ: 

Trong thời gian livestream, trên màn hình xuất hiện mã QR code để quét kiểm tra hạn mức, 

và đường link https://hcvn.app/HomeLiveTetVui được ghim tại phần bình luận. 

Khách hàng thực hiện các bước sau để nhận quà: 

- Sử dụng điện thoại di động, quét mã QR code trên màn hình, tại giao diện kiểm tra hạn 

mức, điền thông tin số điện thoại + CMND/CCCD để hệ thống kiểm tra hạn mức vay. 

Sau khi nhập mã OTP màn hình sẽ trả về kết quả kiểm tra hạn mức. 

- Chụp lại màn hình kiểm tra hạn mức thành công này inbox trực tiếp cho Fanpage Home 

Credit hình chụp giao dịch + Tên + SĐT di động đã dùng để kiểm tra hạn mức  

 

https://hcvn.app/HomeLiveTetVui
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- Home Credit sẽ kiểm tra thông tin của khách hàng: Thời gian ghi nhận kiểm tra hạn mức 

thành công phải trong thời gian của chương trình livestream và thông tin của khách 

hàng cung cấp trùng khớp với thông tin hệ thống Home Credit ghi nhận. 

Phần thưởng: 100 khách hàng thực hiện đầu tiên sẽ nhận được e-voucher mua sắm 

100,000đ và sẽ được Home Credit gửi tới số điện thoại khách hàng đã cung cấp trong mục 

inbox tại fanpage Home Credit và 05 khách hàng giải ngân thành công đầu tiên, mỗi 

khách hàng sẽ nhận được 1 chỉ vàng PNJ loại vàng miếng 24K trị giá 5,405,000 VNĐ 

Thời gian giải ngân thành công được hệ thống Home Credit ghi nhận trong vòng 7 

ngày tính từ thời điểm livestream kết thúc vào ngày 21/1 

• Kênh ghi nhận thông tin của khách hàng: Fanpage Home Credit 

• Thời hạn trao tặng e-voucher là 30 ngày kể từ ngày livestream kết thúc vào ngày 

21/01/2022, danh sách khách hàng trúng giải sẽ được đăng tải trên website 

homecredit.vn trong vòng 3-5 ngày làm việc  

• Thời gian trao vàng trong vòng 45 ngày kể từ ngày livestream kết thúc.  

 

Chương trình 03: Share livestream rinh quà xịn 

Đối tượng tham gia: Người xem chương trình livestream của Home Credit  

- Thời gian chia sẻ livestream: 19h30 - thời điểm livestream kết thúc  

- MC kêu gọi người xem chia sẻ video livestream về trang cá nhân trên facebook ở chế 

độ công khai kèm hashtag #HomeLive #HomeCredit #HomeCreditTetVui  

- Cuối chương trình Home Credit sẽ tổng hợp danh sách khách hàng đã chia sẻ video 

livestream và chọn ra 10 khách hàng may mắn. Mỗi khách hàng sẽ nhận được 1 bộ 

quà tặng Tết đủ merchandise của Home Credit gồm 01 Bình Nước, 01 áo T-shirt, 

Lịch tết 2022, hộp quà tết trang trí, túi Tote, 01 sổ tay. 

- Home Credit sẽ thực hiện quay số may mắn trên số thứ tự khách hàng đã share thành 

công để chọn ra 10 khách hàng may mắn nhất. 

 

• Home Credit sẽ thông báo thông tin người trúng thưởng trên website homecredit.vn 

trong vòng 05 ngày làm việc 

• Thời hạn trao tặng các giải thưởng là 45 ngày kể từ ngày livestream kết thúc ngày 

21/1/2022 

 

Chương trình 04: Tết Đủ May Mắn  

Đối tượng tham gia: Người xem chương trình livestream của Home Credit 

Thể lệ: Người chơi bình luận vào livestream với cú pháp [Câu chúc tết_số may mắn 4 chữ 

số_tag tên 3 người bạn],  

Home Credit sẽ tiến hành lấy dữ liệu bình luận hợp lệ với đúng cú pháp để thực hiện quay số 

với cơ cấu giải thưởng như sau:  
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• 02 giải Tết Vui: 02 chỉ vàng PNJ loại vàng miếng 24K (Trị giá 5,405,000 VNĐ / 

01 chỉ) 

• 05 giải Tết Đủ mỗi giải 01 máy pha cà phê Nespresso 3,500,000 VNĐ  

• Giải Tết Sung Túc: Điện thoại OPPO A95 trị giá 6.990.000 VND, Đồng hồ OPPO 

Smart watch 5.990.000 VNĐ, loa bluetooth OPPO 790,000 VNĐ, tai nghe 

bluetooth OPPO 890,000 VNĐ 

Home Credit sẽ đăng thông tin trúng thưởng lên website homecredit.vn trong vòng 05 ngày làm 

viêc.  

Thời hạn trao tặng các giải thưởng là 45 ngày làm việc kể từ ngày livestream kết thúc ngày 

21/1/2022.  

Chương trình 05: Sở hữu OPPO A95 trả góp 0% cùng Home Credit 

Đối tượng tham gia: Người xem chương trình livestream của Home Credit 

Thể lệ: Trong thời gian livestream, MC giới thiệu sản phẩm OPPO A95 và sản phẩm gói vay trả 

góp 0% của Home Credit khi mua OPPO A95 tại các cửa hàng chính hãng của OPPO trên toàn 

quốc. 

Người xem bình luận thông tin theo cú pháp: Số điện thoại + Khu vực sinh sống 

Nhân viên tư vấn của Home Credit sẽ gọi điện tư vấn về sản phẩm điện thoại OPPO A95 và gói 

trả góp 0% với Home Credit và hướng dẫn các thủ tục cần thiết 

Phần quà: 

50 khách hàng đầu tiên mua thành công sản phẩm điện thoại OPPO A95 theo hình thức trả góp 

với Home Credit sẽ nhận được e-voucher mua sắm 100,000đ  

Home Credit sẽ đăng thông tin trúng thưởng lên website homecredit.vn trong vòng 05 ngày làm 

viêc.  

Thời hạn trao tặng các giải thưởng là 45 ngày làm việc kể từ ngày livestream kết thúc ngày 

21/1/2022.  
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DANH MỤC QUÀ TẶNG: 

Hạng mục quà tặng Đơn giá Số lượng Thành tiền 

Máy pha cà phê  
Nespresso litte   3,550,000  5  17,750,000  

Điện thoại OPPO 
A95  6,990,000  1  6,990,000  

OPPO WATCH  5,990,000  1  5,990,000  

Loa OPPO  990,000  3  2,970,000  

OPPO Band  790,000  1  790,000  

Tai nghe bluetooth   890,000  1  890,000  

Vàng PNJ miếng 
24K – 1 chỉ (*)  5,405,000  8  43,240,000  

E-voucher mua sắm 
100K  100,000  150  15,000,000  

Bộ quà 
Tết merchandise 
của Home Credit  100,000  30 3,000,000  

    

Tổng    96,620,000  

(*) Trị giá Vàng 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 

10/01/2022. Mọi sự thay đổi về giá trị thực tế của giải thường sẽ không ảnh hưởng tới quyền lợi 

của Khách hàng trúng giải. 

LƯU Ý KHÁC: 

Home Credit được phép sử dụng tên, hình ảnh và một số thông tin khác (nếu có) của khách hàng 

trúng thưởng cho mục đích quảng cáo thương mại và thông tin chương trình (bao gồm nhưng 

không giới hạn việc thông báo danh sách quay số và công bố kết quả chương trình) sau khi được 

khách hàng đồng ý và cho phép. 

Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình, quý khách hàng liên hệ với Phòng Dịch vụ khách hàng 

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

Quà tặng của chương trình không có giá trị quy đổi thành tiền mặt và không thể chuyển nhượng 

cho người khác. 
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Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, Home Credit 

có trách nhiệm trực tiếp giải quyết, nếu không thỏa thuận được tranh chấp sẽ được xử lý theo 

quy định của pháp luật. 

 

 

 


