THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
1. Tên chương trình khuyến mại: Bao Lì Xì Tết Vui
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 11/01/2021 đến hết ngày 28/02/2021.
5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Trang thông tin điện tử www.tetvuihomecredit.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: Tiền mặt, nạp tiền điện thoại
7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại): Tất cả người
chơi đăng ký tài khoản trên trang thông tin điện tử của chương trình khuyến mại
www.tetvuihomecredit.com
8. Cơ cấu giải thưởng (nội dung giải thưởng, giá trị giải thưởng, số lượng giải thưởng):
STT

Cơ cấu giải thưởng

1

Giải quà trúng ngay

2

Giải rút thăm tuần

3

Giải thu thập nhân vật
Tết vui

Thành tiền

Nội dung giải
thưởng

Giá trị giải thưởng
(VNĐ)

Số giải

Thẻ nạp điện thoại

20.000

5.000

100.000.000

Tiền mặt

10.000.000

07*

70.000.000

Thẻ nạp điện thoại

50.000

1.000

50.000.000

Tiền mặt

20.000.000

01

20.000.000

Tổng cộng:

(VNĐ)

240.000.000

Tổng giá trị giải thưởng so với tổng giá trị hàng hóa khuyến mại: 0.005%
* Tổng số giải rút thăm tuần là 07 giải, mỗi tuần trao 01 giải giá trị 10.000.000VNĐ trong từng lần quay
số theo quy định tại mục 10.4 (c).
9. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: 240.000.000 đồng (chưa bao gồm các loại
thuế, phí)

10. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại:
10.1. 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, người chơi 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 Bao Lì Xì Tết Vui diễn ra trên
trang điện tử www.tetvuihomecredit.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.
− Sau khi 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 bao lì xì hiển thị trên màn hình.
− Trong thời gian khuyến mại, khi người chơi hoàn tất 01 (một) trong 08 (tám) thao tác hợp
lệ sau sẽ nhận được số lượng lượt chơi tương ứng:
(i)

Bổ sung số điện thoại: thêm 5 lượt (1 lần duy nhất).

(ii)

Bổ sung các thông tin cá nhân (tên, thư điện tử, địa chỉ, số Chứng minh nhân dân/số
Căn cước công dân): thêm 5 lượt (1 lần duy nhất).

(iii)

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

(iv)

Đăng nhập mỗi ngày: thêm 5 lượt khi đăng nhập trên trang điện tử
www.tetvuihomecredit.com hoặc thêm 10 lượt khi đăng nhập trên ứng dụng Home
Credit Vietnam (1 lần mỗi ngày).

(v)

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).

(vi)

Mời thêm bạn bè qua đường dẫn giới thiệu và chọn lời chúc gửi bạn bè: thêm 5 lượt
cho mỗi người bạn (không giới hạn số lần).

(vii)

Đăng ký chương trình thông qua đường dẫn được mời từ bạn bè: thêm 5 lượt (1 lần
duy nhất).

(viii)

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

(ix)

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

(x)

Tải ứng dụng Home Credit Vietnam: thêm 10 lượt (1 lần duy nhất).

− Người chơi thuộc đối tượng hưởng khuyến mại được nêu tại Mục 6 đồng thời có đủ Mã số
may mắn quy định tại Mục 8.3 và thỏa mãn điều kiện tại Mục 8.1 này sẽ có tên trong danh
sách quay số trúng thưởng.

− Người chơi có thể tra lại mã số may mắn và nhân vật đã thu thập được trong mục “Bao lì xì
đã mở” trong giao diện trang thông tin điện tử: www.tetvuihomecredit.com. (Hình 2)

10.2

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

a) 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.
b) 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 người chơi và không có giá trị trong việc tham gia
quay số giải rút thăm.
c) Người chơi không nhận được phần quà trúng ngay sẽ được nhận một mã số may mắn được
quy định tại Mục 8.3.a hoặc ngẫu nhiên một hình nhân vật Tết vui (trong tổng số 6 hình
nhân vật Tết vui bao gồm: Home Tài Lộc, Home May Mắn, Home Hoan Hỉ, Home Sung
Túc, Home Bình An, Home Phú Quý) của chương trình (Hình 1). Lưu ý: số lượt xuất hiện
của hình nhân vật Home May Mắn là có hạn.
Các mã số may mắn và các hình nhân vật sẽ được tổng hợp lại trong mục “Bao lì xì đã mở”
trong giao diện trang thông tin điện tử: www.tetvuihomecredit.com. (Hình 2)
Hình 1: Bộ 6 nhân vật Tết vui

Hình 2. Giao diện “Bao lì xì đã mở”

d) 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. (Các) mã số may mắn để tham gia dự thưởng của những người chơi đã
trúng thưởng trong lần quay số trước sẽ được loại bỏ trong danh sách quay số của các đợt
quay số sau.
e) Tất cả các hình nhân vật sẽ được tổng hợp lại để xét điều kiện trúng thưởng của người chơi
sau khi kết thúc chương trình.
10.3

Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng

a) Đối với Giải quà trúng ngay: bằng chứng xác nhận trúng thưởng là mã số gồm các ký tự
số gồm 12 chữ số, được hệ thống của Home Credit cấp ngẫu nhiên khi người chơi chọn bao
lì xì may mắn trên giao diện Trang thông tin điện tử đồng thời thông báo người chơi 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 số điện thoại của người chơi và người
chơi không phải thực hiện bất kì thao tác gì để nhận giải.
b) Đối với Giải rút thăm: bằng chứng xác nhận trúng thưởng là mã số dự thưởng gồm các ký
tự số gồm 12 chữ số, được hệ thống của Trang thông tin điện tử cấp ngẫu nhiên khi người
chơi chọn bao lì xì may mắn trong giao diện Trang thông tin điện tử. Mã số tham dự quay
số trúng thưởng chỉ có giá trị trong từng lần quay số tuần. Mã số này không được tham gia
quay số Giải rút thăm tuần của các tuần tiếp theo.

c) Đối với Giải thu thập nhân vật:
Sau khi kết thúc chương trình, các người chơi thu thập đủ 3 hình nhân vật bao gồm: Home
Tài Lộc, Home Hoan Hỉ, Home Bình An (Hình 3) trong bộ 6 hình nhân vật Tết vui của
chương trình nhanh nhất sẽ nhận được 50.000 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 số
điện thoại của người chơi và người chơi không phải thực hiện bất kì thao tác gì để nhận
giải.
Hình 3: Bộ 3 hình nhân vật trúng giải thẻ nạp điện thoại 50.000VNĐ

-

Sau khi kết thúc chương trình, người chơi thu thập đủ bộ 6 hình nhân vật Tết vui của chương
trình như Hình 1 trong Mục 10.2 (c) nhanh nhất sẽ nhận được Giải tiền mặt trị giá
20.000.000VNĐ.

d) Tổng số bằng chứng xác nhận trúng thưởng căn cứ vào số lượng thực tế mã số trúng thưởng
được tạo ra từ các giao dịch đầu tiên trong ngày mà người chơi đã thực hiện và tổng số
người chơi đã thực hiện giao dịch qua hệ thống trong thời gian khuyến mại.
10.4

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

a) 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 bao lì xì trên Ứng dụng điện thoại
Home Credit Vietnam.
b) Cách xác định trúng thưởng cho Giải rút thăm tuần: Home Credit nhấp chuột trên phần mềm
quay số ngẫu nhiên xác định trúng thưởng cài đặt trên máy tính để xác định 01 người chơi
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.
c) Chương trình quay số trúng thưởng Giải rút thăm tuần sẽ chia thành 07 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 20/01/2021 cho các Mã số tham dự quay
số trúng thưởng được phát hành cho người chơi từ ngày 11/01/2021 đến hết ngày
17/01/2021.

-

Lần 2 - Xác định 01 giải tuần: Quay số vào ngày 27/01/2021 cho các Mã số tham dự quay
số trúng thưởng được phát hành cho người chơi từ ngày 18/01/2021 đến hết ngày
24/01/2021.

-

Lần 3 - Xác định 01 giải tuần: Quay số vào ngày 03/02/2021 cho các Mã số tham dự quay
số trúng thưởng được phát hành cho người chơi từ ngày 25/01/2021 đến hết ngày
31/01/2021.

-

Lần 4 - Xác định 01 giải tuần: Quay số vào ngày 24/02/2021 cho các Mã số tham dự quay
số trúng thưởng được phát hành cho người chơi từ ngày 01/02/2021 đến hết ngày
07/02/2021.

-

Lần 5 - Xác định 01 giải tuần: Quay số vào ngày 24/02/2021 cho các Mã số tham dự quay
số trúng thưởng được phát hành cho người chơi từ ngày 08/02/2021 đến hết ngày
14/02/2021.

-

Lần 6 - Xác định 01 giải tuần: Quay số vào ngày 24/02/2021 cho các Mã số tham dự quay
số trúng thưởng được phát hành cho người chơi từ ngày 15/02/2021 đến hết ngày
21/02/2021.

-

Lần 7 - Xác định 01 giải tuần: Quay số vào ngày 03/03/2021 cho các Mã số tham dự quay
số trúng thưởng được phát hành cho người chơi từ ngày 22/02/2021 đến hết ngày
28/02/2021.

d) Cách xác định trúng thưởng cho Giải thu thập nhân vật Tết vui: Sẽ được xác định đến người
chơi đủ điều kiện nhận giải khi người chơi thu thập được 3 hình nhân vật tại Mục 8.3 (c)
hoặc trọn bộ 6 hình nhân vật Tết vui như Hình 1 của chương trình.
e) 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 người chơi tham dự chương trình khuyến mại, và/hoặc đại diện cơ quan quản lý nhà
nước về thương mại (nếu có).

10.5

Thông báo trúng thưởng:

Kết quả mã số và người chơi 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.tetvuihomecredit.com và trang web
www.homecredit.vn. Trong trường hợp người chơi trúng thưởng, Home Credit sẽ thông báo cho
người chơi 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 người chơi 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.

10.6

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

e) Địa điểm trao thưởng: Home Credit sẽ chuyển khoản giải thưởng theo số tài khoản đứng
tên người chơi mà người chơi đã cung cấp trên biên bản xác nhận giải thưởng.
f) Cách thức và thủ tục trao thưởng: Người chơi tiếp nhận thông báo trúng thưởng cần ký
vào biên bản xác nhận giải thưởng (mẫu do Home Credit cung cấp theo Phương thức tại
mục 10.5) 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 người chơi đã cung cấp sau khi hoàn tất xác nhận thông tin.
g) Thời hạn kết thúc trao thưởng: Thời hạn cuối cùng Home Credit có trách nhiệm trao
thưởng cho người chơi là 45 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình khuyến mại.
11. Tên của các thương nhân cùng thực hiện, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể của
từng thương nhân tham gia thực hiện trong chương trình (Trường hợp nhiều thương nhân cùng
phối hợp thực hiện chương trình khuyến mại hoặc thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại
thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa thuận (văn bản thỏa
thuận/hợp đồng gửi kèm)): Không có.
Công ty Tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu
trách nhiệm về chương trình khuyến mại trên theo quy định của pháp luật hiện hành.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯƠNG
NHÂN
(Ký tên và đóng dấu)

