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Mẫu số 03 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

 

1. Tên Chương trình khuyến mại: Hộp Quà Sống Vui  

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Trang thông tin điện tử www.songvuihomecredit.com trên các 

phiên bản Máy tính, Trình duyệt Điện thoại và ứng dụng điện thoại di động Home Credit Vietnam. 

3. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 16/11/2020 đến hết ngày 14/12/2020. 

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

5. Hình thức khuyến mại (ghi rõ khuyến mại mang tính may rủi hoặc hình thức khác): 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. 

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

Tất cả các khách hàng đăng ký tài khoản trên trang thông tin điện tử của chương trình khuyến mại 

www.songvuihomecredit.com (“Trang thông tin điện tử”). 

7. Cơ cấu giải thưởng: 

STT Cơ cấu giải thưởng 
Nội dung giải 

thưởng 

Giá trị giải thưởng 

(VNĐ) 
Số giải 

Thành tiền 

(VNĐ) 

1 Giải rút thăm tháng Tiền mặt 20.000.000 1 20.000.000 

2 Giải rút thăm tuần Tiền mặt 10.000.000 4 40.000.000 

3 Giải quà trúng ngay Nạp tiền điện thoại 20.000 4.500 90.000.000 

Tổng cộng: 150.000.000 

Tổng giá trị giải thưởng so với tổng giá trị hàng hóa khuyến mại: 0.005% 

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

8.1. 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 sẽ có cơ hội tham gia chương trình khi thỏa mãn các điều 

kiện sau: 

− Trong thời gian khuyến mại, người chơi vào Chương trình Hộp Quà Sống Vui diễn ra trên 

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 ký/đăng nhập theo hướng 

dẫn. 
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− Sau khi đang đăng ký/đăng nhập lần đầu tiên, người chơi sẽ cấp 01 lượt chơi. Người chơi sử 

dụng lượt chơi để chọn phần quà may mắn nằm trong các hộp quà hiển thị trên màn hình. 

− Người chơi có thể thêm số lượt chơi bằng cách thực hiện các nhiệm vụ, bao gồm: 

 Xác thực tài khoản bằng Facebook: thêm 5 lượt (1 lần duy nhất). 

 Bổ sung các thông tin cá nhân (tên, số điện thoại, thư điện tử, địa chỉ, số chứng minh 

nhân dân): thêm 5 lượt (1 lần duy nhất) 

 Đăng nhập mỗi ngày: thêm 5 lượt (1 lần mỗi ngày) 

 Chia sẻ đường dẫn website của chương trình: thêm 10 lượt (1 lần mỗi ngày) 

 Mời thêm bạn bè qua đường dẫn giới thiệu: thêm 5 lượt cho mỗi người bạn (không 

giới hạn số lần) 

 Bấm xem video của chương trình: thêm 5 lượt (1 lần mỗi ngày) 

 Chia sẻ đường dẫn video của chương trình: thêm 5 lượt (1 lần duy nhất) 

 

8.2 Thời gian, cách thức phát hành bằng chứng xác định trúng thưởng 

− Các giải thưởng thuộc Hạng mục “Quà trúng ngay” sẽ được phân phối ngẫu nhiên đến 

người chơi khi người chơi sử dụng lượt chơi để mở các hộp quà. 

− Người chơi may mắn sẽ nhận được phần quà trúng ngay là mã số trúng thưởng và phần 

quà sẽ được nạp trực tiếp vào số điện thoại mà người dùng sử dụng để đăng ký tài khoản. 

Mã số này để xác nhận việc trúng giải của khách hàng và không có giá trị trong việc 

tham gia quay số giải rút thăm.  

− Người chơi không nhận được phần quà trúng ngay sẽ được nhận một mã số may mắn. 

Các mã số may mắn sẽ được tổng hợp lại trong mục “Quà bóc được” trong giao diện 

trang thông tin điện tử: www.songvuihomecredit.com.. 

− Tất cả các Mã may mắn của mỗi tuần sẽ được tổng hợp lại và quay số theo lịch chi tiết 

được quy định ở mục 8.4. 

 

8.3 Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng 

− Đối với Giải quà trúng ngay: bằng chứng xác nhận trúng thưởng là mã code gồm các 

ký tự số gồm 12 chữ số, được hệ thống của website cấp ngẫu nhiên khi Khách hàng 

chọn hộp may mắn trong giao diện Trang thông tin điện tử đồng thời thông báo khách 

hàng sẽ nhận được 20.000 VNĐ tiền nạp điện thoại trực tiếp vào số điện thoại dùng để 

đăng ký tài khoản tham gia chương trình. Tiền sẽ được nạp trực tiếp vào tài khoản của 

khách hàng và khách hàng không phải thực hiện bất kì thao tác gì để nhận giải. 

− Đối với Giải rút thăm: bằng chứng xác nhận trúng thưởng là mã code gồm các ký tự 

số gồm 12 chữ số, được hệ thống của Trang thông tin điện tử cấp ngẫu nhiên khi Khách 

hàng chọn hộp may mắn trong giao diện Trang thông tin điện tử. Mã số tham dự quay 
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số trúng thưởng chỉ có giá trị trong từng lần quay số tuần và tháng. Mã số này không 

được tham gia quay số Giải rút thăm tuần của các tuần tiếp theo. 

− Tổng số bằng chứng xác nhận trúng thưởng căn cứ vào số lượng thực tế mã trúng thưởng 

được tạo ra từ các giao dịch đầu tiên trong ngày mà khách hàng đã thực hiện và tổng số 

khách hàng đã thực hiện giao dịch qua hệ thống trong thời gian khuyến mại. 

 

8.4 Thời gian, địa điểm và cách thức xác định trúng thưởng: 

• Cách xác định trúng thưởng cho giải quà trúng ngay:  sẽ được xác định ngẫu nhiên đến 

người chơi khi người chơi sử dụng lượt chơi để mở các hộp quà trên Trang thông tin 

điện tử.  

• Cách xác định trúng thưởng cho Giải rút thăm tuần và Giải rút thăm tháng : Home Credit 

nhấp chuột trên phần mềm quay số ngẫu nhiên xác định trúng thưởng cài đặt trên máy 

tính để xác định 01 khách hàng trúng thưởng của từng Lần quay số, phần mềm này đã 

lưu sẵn các Mã số đủ điều kiện tham gia chương trình khuyến mại. Kết quả của lễ quay 

số xác định trúng thưởng sẽ được lập thành văn bản và có xác nhận của các bên chứng 

kiến. Văn bản này là cơ sở để Home Credit tiến hành trao thưởng. 

− Chương trình quay số trúng thưởng Giải rút thăm tuần và Giải rút thăm tháng sẽ chia 

thành 05 Lần với thời gian tiến hành quay số xác định trúng thưởng vào các ngày: 

− Lần 1 - Xác định 01 giải tuần: Quay số vào ngày 24/11/2020 cho các Mã số tham dự 

quay số trúng thưởng được phát hành cho khách hàng từ ngày 16/11/2020 đến hết ngày 

23/11/2020. 

− Lần 2 - Xác định 01 giải tuần: Quay số vào ngày 01/12/2020 cho các Mã số tham dự 

quay số trúng thưởng được phát hành cho khách hàng từ ngày 24/11/2020 đến hết ngày 

30/11/2020. 

− Lần 3 - Xác định 01 giải tuần: Quay số vào ngày 08/12/2020 cho các Mã số tham dự 

quay số trúng thưởng được phát hành cho khách hàng từ ngày 01/12/2020 đến hết ngày 

07/12/2020. 

− Lần 4 - Xác định 01 giải tuần: Quay số vào ngày 15/12/2020 cho các Mã số tham dự 

quay số trúng thưởng được phát hành cho khách hàng từ ngày 08/12/2020 đến hết ngày 

14/12/2020. 

− Lần 5: Xác định 01 giải tháng: Quay số vào ngày 15/12/2020 cho các Mã số tham dự 

quay số trúng thưởng được phát hành cho khách hàng từ ngày 16/11/2020 đến hết ngày 

14/12/2020. 

− Lễ quay số xác định trúng thưởng sẽ được tổ chức tại Công ty Tài chính TNHH MTV 

Home Credit Việt Nam, địa chỉ tại số 20, đường Nguyễn Đăng Giai, Tòa nhà Phụ Nữ, 

Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh dưới sự chứng kiến của đại diện Home 

Credit, đại diện khách hàng tham dự chương trình khuyến mại, và/hoặc đại diện cơ quan 

quản lý nhà nước về thương mại. 
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8.5 Thông báo trúng thưởng: 

− Kết quả mã số và Khách hàng may mắn sẽ được công bố trong vòng 05 ngày kể từ 

ngày quay số của tuần/tháng đó trên ứng dụng Home Credit, trang web 

www.songvuihomecredit.com và trang web www.homecredit.vnTrong trường hợp 

khách hàng trúng thưởng, Home Credit sẽ thông báo cho khách hàng ngay trên ứng 

dụng Home Credit và thông qua liên lạc điện thoại trực tiếp hoặc gửi tin nhắn SMS 

đến số điện thoại của Khách hàng để thông báo trúng thưởng, thời gian, địa điểm, thủ 

tục nhận thưởng. Ngày thông báo trễ nhất là sau 07 ngày kể từ ngày quay số trúng 

thưởng của từng lần quay số.  

 

8.6 Thời gian địa điểm, cách thức và thủ tục trao thưởng 

− Địa điểm trao thưởng: Home Credit tiến hành trao giải thưởng tại tòa nhà Phụ Nữ, 20 

Nguyễn Đăng Giai, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh đối với các khách 

hàng ở TP. Hồ Chí Minh. Với các khách hàng ở các tỉnh thành khác, Home Credit sẽ 

trao giải tại một trong những điểm giới thiệu dịch vụ của Home Credit mà khách hàng 

đặt hẹn. 

− Cách thức và thủ tục trao thưởng: Sau khi tiếp nhận thông báo trúng thưởng, khách 

hàng cần tới nơi đặt lịch hẹn với đại diện Home Credit để nhận thưởng, khi đến nhận 

thường Khách hàng cần cung cấp cho đại diện của Home Credit một (01) bản sao có 

công chứng của một trong các giấy tờ sau: (i) Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước 

công dân, (ii) Hộ khẩu thường trú; và sẽ ký vào biên bản đã nhận quà tặng của Home 

Credit. 

− Thời hạn kết thúc trao thưởng: Thời hạn cuối cùng Home Credit có trách nhiệm trao 

thưởng cho khách hàng là 45 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình khuyến mại. 

 

9. Giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến Chương trình khuyến 

mại (người liên hệ, điện thoại...). 

Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mãi, 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. 

 

10. Trách nhiệm công bố thông tin: 

− Home Credit có trách nhiệm thông báo đầy đủ chi tiết nội dung của thể lệ chương trình 

khuyến mãi, trị giá giải thưởng, danh sách quay số của từng Lần trên website của Home 

Credit (www.homecredit.vn) 
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− Kết quả quay số chương trình khuyến mại sẽ được công bố công khai trên website của 

Home Credit (www.homecredit.vn), thông báo trực tiếp đến người trúng thưởng. Mọi 

thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mãi, 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. 

11. Các quy định khác (nếu có):  

− Khách hàng trúng thưởng phải nộp các loại thuế liên quan theo quy định của pháp luật 

Việt Nam. Trong trường hợp khách hàng trúng thưởng phải nộp khoản thuế thu nhập cá 

nhân không thường xuyên, việc thu nộp thuế sẽ được thực hiện theo quy định của pháp 

luật hiện hành 

− Home Credit có quyền sử dụng tên và hình ảnh của khách hàng trúng thưởng cho mục 

đích quảng cáo thương mại khi được khách hàng trúng thưởng đồng ý. 

− Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mãi 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. 

− Sau khi kết thúc chương trình khuyến mãi, Home Credit có trách nhiệm báo cáo kết quả 

thực hiện chương trình khuyến mãi trên theo đúng quy định của pháp luật về thời hạn 

báo cáo, hồ sơ báo cáo và các giấy tờ kèm theo. 

− Đối với những giải thưởng không có người trúng thưởng, Home Credit phải có trách 

nhiệm trích nộp 50% giá trị đã công bố của giải thưởng đó vào ngân sách nhà nước theo 

quy định của pháp luật. 
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