
 

 

Tên chương trình khuyến mại: Vòng quay may mắn Hè Vui cùng Home Credit 

1. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc (trừ Khánh Hòa) 

2. 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 

3. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 21/06/2021 đến hết ngày 01/08/2021. 

4. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Trang thông tin điện tử www.hevuihomecredit.com trên 

các phiên bản máy tính, trình duyệt Điện thoại di động và ứng dụng điện thoại di động 

Home Credit Vietnam. 

5. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Tiền mặt, nạp tiền điện thoại, mã giảm giá thanh 

toán khoản vay Home Credit 

6. 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.hevuihomecredit.com 

7. Cơ cấu giải thưởng (nội dung giải thưởng, giá trị giải thưởng, số lượng giải thưởng):  

STT 
Cơ cấu giải 

thưởng 
Nội dung giải thưởng 

Giá trị giải thưởng 

(VNĐ) 
Số giải 

Thành tiền 

(VNĐ) 

1 

Giải quà  

trúng ngay 

Thẻ nạp điện thoại 20.000 2.100 42.000.000 

2 Thẻ nạp điện thoại 50.000 1.200 60.000.000 

3 
Mã giảm giá thanh toán khoản 

vay Home Credit qua ZaloPay 
20.000 2.000 40.000.000 

4 
Giải thưởng  

tuần 

Tiền mặt – Giải nhất 3.000.000 06 18.000.000 

5 Tiền mặt – Giải nhì 2.000.000 06 12.000.000 

6 Tiền mặt – Giải ba 1.000.000 06 6.000.000 

Tổng cộng: 178.000.000 

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

8. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: 178.000.000 đồng 

9. 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 vào chơi bằng cách đăng nhập tài khoản tại trang điện 

tử www.hevuihomecredit.com trên các phiên bản máy tính, trình duyệt Điện thoại đi động 

và ứng dụng Home Credit Vietnam và tiến hành chơi sẽ có cơ hội trúng thưởng. (đính kèm 

nội dung chi tiết của chương trình). 
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NỘI DUNG CHI TIẾT 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.hevuihomecredit.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. 

− Sau khi đăng nhập, khách hàng sẽ nhìn thấy vòng quay may mắn (như hình 1) hiện lên trên 

màn hình, khách hàng được tặng 01 lượt quay cho lần đăng ký/đăng nhập đầu tiên.  

−  Trên vòng quay có 12 ô gồm:  

1) (+10): Cộng 10 điểm 

2) (+50): Cộng 50 điểm 

3) (-10): Trừ 10 điểm 

4) (-20): Trừ 20 điểm 

5) (x2): Nhân đôi số điểm hiện có 

6) Hè vui cùng Home Credit: Chúc bạn quay trúng lần sau. Số lượng: 3 ô 

7) Mất lượt: trừ 1 lượt quay trong tổng số lượt quay hiện có 

8) Thẻ nạp điện thoại 20.000 đồng 

9) Thẻ nạp điện thoại 50.000 đồng 

10) Mã giảm giá thanh toán khoản vay trị giá 20.000 đồng khi thanh toán tại ứng dụng ví 

điện tử ZaloPay 

− Khách hàng nhấp vào màn hình để sử dụng lượt quay. Hệ thống sẽ hiển thị ngẫu nhiên 01 

trong những kết quả của vòng quay. 
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Hình 1: Giao diện Vòng quay may mắn 

− Kết quả quay sẽ hiện thị trực tiếp trên màn hình, khách hàng sẽ xác định được kết quả trúng 

thưởng ngay. 

2. Cơ cấu giải thưởng, các thức xác định trúng thưởng, cách thức xem giải thưởng.  

− Đối với Giải trúng ngay: khi khách hàng quay vào các ô Thẻ nạp điện thoại 20.000 đồng 

Thẻ nạp điện thoại 50.000 đồng và Mã giảm giá thanh toán khoản vay qua ZaloPay trên 

vòng quay. 

+ Giải Thẻ Nạp điện thoại: trên vòng quay có 02 ô tương ứng với giải 20.000 đồng hoặc 

50.000 đồng (mã số gồm các ký tự số gồm 12 chữ số). Khi khách hàng trúng giải “Thẻ Nạp 

điện thoại” thì hệ thống sẽ tự động nạp tiền trực tiếp vào số điện thoại dùng để đăng ký tài 

khoản tham gia chương trình.  

+ Giải Mã giảm giá thanh toán khoản vay qua 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 40.000 đồng. Thời gian áp dụng: 35 ngày kể từ 

ngày nhập mã vào ứng dụng ví điện tử ZaloPay. 

− Đối với Giải thưởng tuần: khi khách hàng quay vào các ô Cộng 10 điểm, Cộng 50 điểm, 

Trừ 10 điểm, Trừ 20 điểm và Nhân đôi số điểm hiện có trên vòng quay. 



 

 

+ Khi khách hàng quay vào các ô trên thì tương ứng với giải thưởng sẽ được hệ thống ghi 

nhận số điểm của khách hàng.  

+ Vào lúc 24h ngày Chủ nhật hằng tuần trong suốt thời gian diễn ra chương trình,  03 khách 

hàng thu thập được nhiều điểm nhất trong tổng số những người tham gia chương trình sẽ 

được xác nhận là người trúng giải tuần và được thông báo trên màn hình Bảng xếp hạng tại 

trang điện tử www.hevuihomecredit.com. Trong trường hợp có hơn 01 khách hàng đồng 

điểm cho 1 thứ hạng, giải thưởng sẽ được ghi nhận cho khách hàng có nhiều lượt chơi hơn. 

+ Số điểm sẽ được đặt lại về mức 0 vào mỗi tuần sau khi xác đinh 03 khách hàng chiến 

thắng mỗi tuần. 

+ Giải thưởng tuần sẽ được đăng tải tại Bảng xếp hạng của tuần tương ứng tại trang điện tử 

www.hevuihomecredit.com 

− Cách xem giải thưởng: 

Tất cả các Giải thưởng trúng hưởng của khách hàng sẽ được hiện  trong mục “Thành tích 

của bạn” trong giao diện trang thông tin điện tử: www.hevuihomecredit.com, khách hàng 

có thể kiểm tra và theo dõi kết quả trúng thưởng của mình. 

3.  Cách thức nhận thêm lượt chơi: 

− Trong thời gian khuyến mại, khi khách hàng hoàn tất 01 (một) trong 08 (tám) thao tác 

sau sẽ nhận được số lượng lượt quay tương ứng: 

(i) Kiểm tra hạn mức vay: thêm 15 lượt (1 lần duy nhất). 

(ii) Tải ứng dụng Home Credit Vietnam: thêm 15 lượt (1 lần duy nhất) 

(iii) 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). 

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

(v) Đăng nhập mỗi ngày: thêm 5 lượt khi đăng nhập trên trang điện tử 

www.hevuihomecredit.com hoặc thêm 10 lượt khi đăng nhập trên ứng dụng Home 

Credit Vietnam (1 lần mỗi ngày). 

(vi) 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). 

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

(viii) 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)  
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Ngoài ra, Trong thời gian khuyến mại, khách hàng khi truy cập vào trang điện tử 

www.hevuihomecredit.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. 

4.  Thông báo trúng thưởng, cách thức và thủ tục trao thưởng 

- Thông báo trúng thưởng đối với khách hàng trúng Giải thưởng tuần: Home Credit sẽ thông 

báo cho 03 khách hàng trúng 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 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 đã cung cấp sau khi hoàn tất 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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