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ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN 

CHƯƠNG TRÌNH TƯNG BỪNG MUA SẮM TẠI LAZADA VỚI THẺ HOME CREDIT 

(“Điều Khoản và Điều Kiện”) 

(Bản Điều Khoản và Điều Kiện này có hiệu lực từ 11/11/2021) 

Khách hàng cần lưu ý rằng khi Khách hàng tham gia Chương trình Tưng bừng mua sắm tại 

LAZADA với thẻ Home Credit (“Chương Trình”) hoặc đồng ý nhận các ưu đãi theo Chương 

Trình, Khách hàng sẽ được xem là đã đọc, hiểu và chấp thuận bản Điều Khoản và Điều Kiện 

này.  

1. Thông tin Công ty: 

- Tên Công ty: Công ty Tài chính TNHH Một Thành Viên Home Credit Việt Nam 

(“HCVN” hoặc “Home Credit”) 

- Địa chỉ: Tầng G, 8 và 10, Tòa nhà Phụ Nữ, số 20 Nguyễn Đăng Giai, Phường Thảo Điền, 

Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 

- Số điện thoại: (028) 3899 9666 

2. Tên chương trình khuyến mại: “Tưng bừng mua sắm tại LAZADA với thẻ Home 

Credit” 

3.  Địa bàn thực hiện chương trình: Cả nước. 

4. Thời gian khuyến mại: Chương trình có hiệu lực từ ngày 11/11/2021 đến ngày 31/12/2021 

5. Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại: Thẻ Tín Dụng do Home Credit phát hành, bao gồm: 

Thẻ Tín dụng với đầu số “4966” và “4922” (gọi chung là “Thẻ” hoặc “Thẻ Tín Dụng”), và 

không bao gồm thẻ tín dụng Home Credit - Bách Hóa Xanh và thẻ tín dụng Tiền Mặt Linh 

Hoạt 

6. Hình thức khuyến mại: Giảm giá trực tiếp 

7. Tổng giá trị giải thưởng: 370.000.000 đồng 

8. Đối tượng được hưởng khuyến mại: Chủ thẻ tín dụng do Home Credit phát hành thỏa 

mãn điều kiện chương trình thỏa mãn điều kiện quy định tại Mục 9. 

9. Nội dung chi tiết chương trình:  

a. Cách thức tham gia: 

Khách hàng chi tiêu tại sàn thương mại điện tử của LAZADA (tại địa chỉ 

https://www.lazada.vn/ hoặc qua ứng dụng thương mại điện tử của LAZADA) và thanh 

toán bằng thẻ tín dụng Home Credit. 

b. Chương trình ưu đãi 

- Trong suốt thời hạn của Chương trình, khi chi tiêu tại LAZADA, Khách hàng sẽ được 

giảm giá theo các ưu đãi chi tiết như sau: 

 Thời điểm Điều kiện Ưu đãi Số lượng ưu 

đãi 

Ưu 

đãi 1 

Từ 9h00 đến 23h59 

mỗi thứ 6 hàng tuần  

Thực hiện giao dịch 

tối thiểu 1,000,000 

VNĐ 

Nhận ưu đãi giảm 

giá trực tiếp 100,000 

VNĐ 

150 lượt ưu đãi 

mỗi thứ 6 hàng 

tuần 

Ưu 

đãi 2 

Từ 9h00 đến 23h59 

các ngày: 

- 11/11 

- 26/11 

- 12/12 

Thực hiện giao dịch 

tối thiểu 1,000,000 

VNĐ 

Nhận ưu đãi giảm 

giá 15% giá trị giao 

dịch (giảm tối đa 

200,000 VNĐ) 

250 lượt ưu đãi 

mỗi ngày ưu đãi 
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- 13/12 

- 14/12 

- Giá trị giao dịch tối thiểu nêu trên không bao gồm phí giao hàng (nếu có). 

- Giao dịch được nhận ưu đãi là giao dịch đầu tiên của mỗi tháng thỏa điều kiện của mỗi 

ưu đãi  

- Giới hạn số lần nhận ưu đãi giảm giá tại đối tác là: Mỗi tài khoản lazada (căn cứ theo 

email/tên đăng ký trên Lazada) được hưởng ưu đãi 01 lần/ngày đối với mỗi Ưu đãi. 

- Ưu đãi sẽ không được cấp lại trong trường hợp đơn hàng nhận Ưu đãi bị hủy hoặc bị 

hoàn trả theo chính sách của Lazada. 

- Khi Khách hàng mua hàng tại Lazada, và thỏa các điều kiện tại bản Điều kiện và Điều 

khoản này, hệ thống của Lazada sẽ tự hiện giảm giá và ghi rõ ưu đãi thẻ tín dụng Home 

Credit. 

- Trường hợp các ngày ưu đãi đặc biệt 11/11, 26/11, 12/12, 13/12 và 14/12/2021 rơi vào 

thứ 6: Ưu đãi 2 sẽ được áp dụng trước. Sau khi hết Ưu đãi 2, Ưu đãi 1 sẽ được áp dụng. 

- Ưu đãi không có giá trị quy đổi thành tiền mặt. 

- Các quy định về giao hàng và vận chuyển sẽ được áp dụng theo các quy định chung do 

Lazada ban hành.  

- Chương trình áp dụng cùng lúc với các chương trình khuyến mãi nhập mã giảm giá khác 

- Áp dụng cho tất cả sản phẩm được bán/cung cấp tại Website/Ứng Dụng ngoại trừ các 

sản phẩm không nằm trong danh sách được nhận ưu đãi bao gồm: (i) Sim, dụng cụ Sim, 

thẻ cào điện thoại, các dịch vụ nạp tiền trực truyến, sản phẩm sữa cho bé (từ 0 đến dưới 

3 tuổi), bình sữa, phụ kiện cho trẻ sơ sinh, sản phẩm từ Vinamilk;(ii) 1 số sản phẩm đặc 

biệt khác được bán và thu tiền bởi một số nhà cung cấp được ghi rõ không áp dụng hình 

thức thu thập Phiếu khuyến mại; (iii) sản phẩm không được ưu đãi theo quy định của 

pháp luật;  

- Chương trình không áp dụng với chương trình Trả góp 

- Các giao dịch chỉ được coi là hợp lệ khi thỏa mãn điều kiện giao dịch thành công và 

Khách hàng không hủy/hoàn trả hàng hóa. 

c. Quy định chung của chương trình 

Khách hàng được hưởng khuyến mại của Chương trình khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện 

sau đây: 

- Chủ Thẻ có tài khoản Thẻ hợp lệ và trong tình trạng tốt (Tài khoản Thẻ không trong tình 

trạng chậm thanh toán, bị tạm ngưng, bị chấm dứt hoặc bị hủy). 

- Giao dịch hợp lệ là giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ được thực hiện trong thời gian 

diễn ra chương trình. Thời gian được dựa theo ghi nhận trên hệ thống của HOME 

CREDIT. Chương trình không áp dụng cho các giao dịch hoàn trả, giao dịch bị hủy, giao 

dịch ghi có và các giao dịch khác ngoài phạm vi Chương trình. 

d. Điều khoản chung 

- Trường hợp có bất kỳ khoản phí, thuế nào phát sinh do việc nhận ưu đãi từ Chương trình, 

chủ Thẻ theo đây đồng ý chịu trách nhiệm tự kê khai và đóng các khoản phí, thuế nêu 

trên với cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có). 

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

hàng tham gia chương trình khuyến mại cho mục đích thông tin Chương trình (bao gồm 

nhưng không giới hạn việc thông báo kết quả Chương trình) và quảng cáo thương mại, 
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trừ trường hợp khách hàng thông báo bằng văn bản với Home Credit về việc không đồng 

ý cho phép sử dụng các nội dung cá nhân nêu trên.  

- HCVN được miễn trách nhiệm đối với các trường hợp bất khả kháng xảy ra trong thời 

gian ưu đãi của Chương trình làm cho các giao dịch của Chủ Thẻ bị sai lệch hoặc không 

thực hiện được.  

- HCVN là người quyết định cuối cùng trong việc xét duyệt các Giao dịch hợp lệ, chấp 

nhận yêu cầu từ Chủ Thẻ và thực hiện Chương trình khuyến mại. Trong trường hợp có 

tranh chấp, quyết định của HCVN là quyết định cuối cùng.  

- Các nội dung khác không được quy định trong Chương trình này sẽ áp dụng theo các quy 

định và quy chế hiện hành của HCVN và pháp luật.  

- Khi có sự thay đổi liên quan đến Chương trình, HCVN sẽ thông báo tại trang web của 

HCVN www.homecredit.vn. 
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