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Thời gian thực hiện  

18/02/2022 đến hết 31/03/2022 

(Tùy vào tình hình thực tế, Chương trình khuyến mại có thể kết thúc trước thời 

hạn nếu số lượng mã khuyến mại đã được sử dụng hết, tùy theo điều kiện nào 

đến trước) 

Địa bàn thực hiện Toàn quốc 

Đối tượng khách hàng 

được tham gia chương 

trình 

Tất cả các khách hàng thanh toán khoản vay bằng VNPAYQR trên ứng dụng của 

HomeCredit. 

Giá trị mã khuyến mại Mã khuyến mại trị giá 20,000 VND 

Số lượng mã khuyến 

mại 
4950 mã khuyến mại  

Cú pháp mã khuyến 

mại 
VNPAYHC20K 

Tổng giá trị khuyến 

mại 
99.000.000 VNĐ/chương trình 

Hình thức khuyến mại Giảm giá trực tiếp 

Hàng hóa, dịch vụ 

được khuyến mại 
Thanh toán hóa đơn dịch vụ tài chính  

Thể lệ chương trình 

khuyến mại 

• Khách hàng nhập mã khuyến mại VNPAYHOME12 sẽ được giảm 20,000 

khi khách hàng thực hiện giao dịch thanh toán dư nợ với giá trị từ 500,000 

VND trở lên (không tính các giao dịch hoàn, hủy, gian lận, giả mạo) qua ứng 

dụng di động HOMECREDIT bằng dịch vụ VNPAYQR (sử dụng tính năng 

QR Pay) trên Ứng dụng Mobile Banking của các ngân hàng: Agribank, 

BIDV, VietinBank, Vietcombank, SCB, IVB, ABBank, Eximbank, 

HDBank, Nam A Bank, Viet A Bank, BIDC, SaiGonBank, VietBank, 

Ocean Bank, Kienlong Bank, BaoViet Bank, Ví điện tử VNPAY (danh 

sách ngân hàng áp dụng Chương Trình được Bên A cập nhật cho Bên B 

theo từng giai đoạn).  

• Giá trị khuyến mại sẽ được trừ trực tiếp vào giá trị giao dịch thanh toán 

của khách hàng khi thực hiện thanh toán thành công.  
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• Mỗi khách hàng (tương ứng với mỗi số tài khoản ngân hàng và/hoặc số 

điện thoại đăng ký dịch vụ Mobile Banking) được sử dụng tối đa 01 (một) 

lần/ mã khuyến mại/khách hàng/tháng. 

• Chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến khi hết ngân sách hoặc áp 

dụng chặn sử dụng mã khuyến mại nếu phát hiện khách hàng từng có 

hành vi gian lận hoặc trục lợi Chương trình khuyến mại.   

• Không áp dụng tách giá trị thanh toán dư nợ Thẻ vay dưới mọi hình thức 

hoặc hoàn tiền một phần với các giao dịch đã hưởng khuyến mại.  

• Bên A truyền thông trên các kênh của Bên A và Bên B truyền thông trên 

các kênh của Bên B về nội dung của Chương Trình. 

• Chi tiết danh sách ngân hàng áp dụng khuyến mại được cập nhật tại: 

https://coupons.vnpay.vn/ 

• Mã khuyến mại được tặng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt, hiện 

vật có giá trị, không hoàn hoặc bảo lưu tiền thừa. 

Quy trình thao tác 

Bước 1: Khách hàng nhập số hợp đồng vay và lựa chọn thanh toán bằng 

VNPAY. 

Bước 2: Khách hàng mở ứng dụng ngân hàng/ứng dụng Ví điện tử trong danh 

sách ngân hàng/ví điện tử nhập được mã giảm giá. 

Bước 3: Khách hàng quét mã QR VNPAY và nhập mã giảm giá 

VNPAYHC20K ở ô “nhập giảm giá”. 

Bước 4: Xác nhận OTP để hoàn tất thanh toán. 
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