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Quý khách vui lòng đọc kỹ thông tin tại bản Điều Khoản và Điều Kiện của “Chương 
Trình Trả Góp Lãi Suất 0% - Ưu Đãi Mua Sắm với Thẻ Tín Dụng Home Credit”. Mọi thắc 
mắc liên quan chương trình, Quý khách vui lòng liên hệ Trung tâm dịch vụ khách 
hàng của Home Credit qua số hotline *6868 hoặc (028) 38 999 666.

ĐIỀU KIỆN ĐỂ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH TRẢ GÓP LÃI SUẤT 0% ƯU ĐÃI 
MUA SẮM VỚI THẺ TÍN DỤNG HOME CREDIT (“CTTG 0%”)

NỘI DUNG CTTG 0% 

Khách hàng là chủ thẻ tín dụng (sau đây gọi là “Thẻ” hoặc “Thẻ Tín Dụng”) Home 
Credit (sau đây gọi là “Chủ Thẻ”).
Chủ Thẻ có phát sinh giao dịch thanh toán với giá trị tối thiểu theo quy định của Home 
Credit tại từng đối tác liên kết.
Không áp dụng cho các trường hợp sau: (a) Giá trị giao dịch tại các đối tác liên kết 
dưới mức tối thiểu được quy định bởi Home Credit; hoặc (b) tài khoản Thẻ Tín Dụng 
trong tình trạng chậm thanh toán trị giá thanh toán tối thiểu dư nợ Thẻ Tín Dụng theo 
quy định của Home Credit và như được thể hiện trong sao kê từng kỳ; hoặc (c) Chủ 
Thẻ vi phạm các quy định của Hợp Đồng Thẻ (như được định nghĩa dưới đây); hoặc 
(d) hạn mức Thẻ Tín Dụng không đủ để thanh toán toàn bộ giao dịch trả góp; hoặc 
(e) các giao dịch tạm ứng tiền mặt hoặc tương đương tiền mặt hoặc không mang tính 
chất thanh toán hàng hóa, dịch vụ; hoặc (f) các sản phẩm/dịch vụ nằm trong danh 
mục loại trừ chương trình trả góp theo quy định được ký kết giữa Home Credit và đối 
tác.  

Cho mục đích của CTTG 0%, “Hợp Đồng Thẻ” bao gồm Bản Đăng Ký Sử Dụng Dịch 
Vụ Điện Tử, Đơn Đề Nghị Phát Hành Thẻ Tín Dụng, Các Điều Khoản và Điều Kiện Phát 
Hành và Sử Dụng Thẻ Tín Dụng, và Bản Điều Khoản và Điều Kiện của “Chương Trình 
Trả Góp Lãi Suất 0% - Ưu Đãi Mua Sắm với Thẻ Tín Dụng Home Credit” này (như được 
sửa đổi, bổ sung, thay thế tại từng thời điểm).  
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2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Với mỗi giao dịch thanh toán thỏa các điều kiện được nêu tại Mục 1 (sau đây gọi
là “Khoản Trả Góp”) và được Chủ Thẻ tiến hành đăng ký theo quy định tại Mục 
3, Chủ Thẻ được tham gia CTTG 0% với kỳ hạn được quy định bởi Home Credit 
tại các đối tác liên kết.
Khoản Trả Góp sẽ được trừ vào hạn mức tín dụng khả dụng của Thẻ.
Một Chủ Thẻ có thể tham gia CTTG 0% nhiều lần nếu hạn mức khả dụng còn lại 
của Thẻ lớn hơn hoặc bằng giá trị của (các) giao dịch dự kiến tại thời điểm khách 
hàng thực hiện giao dịch đó và giao dịch thỏa điều kiện theo quy định của CTTG 
0%.
Khoản Trả Góp của Chủ Thẻ sẽ được chia nhỏ theo số tháng mà Chủ Thẻ được 
tham gia đăng ký trả góp. Số tiền trả góp hàng tháng (khoản tiền gốc trả góp cố 
định của Khoản Trả Góp) được ghi nhận vào sao kê Thẻ và là một phần của giá 
trị thanh toán tối thiểu mà Chủ Thẻ phải thanh toán cho mỗi kỳ sao kê. Phần dư 
nợ trả góp còn lại cũng sẽ được thể hiện tại các kỳ sao kê cho đến khi Khoản Trả 
Góp được Chủ Thẻ thanh toán hết.
Ngay khi thanh toán giao dịch Thẻ theo CTTG 0%, hạn mức tín dụng của Thẻ sẽ 
bị giảm đi một khoản tương ứng với các Khoản Trả Góp đã được đăng ký. Hàng 
tháng, hạn mức Thẻ sẽ tự động tăng tương ứng với số tiền mà Chủ Thẻ đã thanh 
toán cho Home Credit theo từng kỳ trả góp (phụ thuộc vào việc thanh toán đúng 
hạn và không phát sinh phí, phạt do chậm thanh toán).
Chủ Thẻ có thể trả nợ trước hạn toàn bộ (nhưng không được trả nợ trước hạn 
một phần) dư nợ còn lại của Khoản Trả Góp. Cụ thể, để trả nợ trước hạn toàn bộ 
Khoản Trả Góp, Chủ Thẻ sẽ phải gọi lên tổng đài để chuyển đổi Khoản Trả Góp 
sang giao dịch thông thường theo Điều 3.2 và thanh toán (i) toàn bộ các khoản 
dư nợ và lãi phát sinh của Khoản Trả Góp tính đến thời điểm trả nợ trước hạn 
nhưng chưa trả hết, dù đến hạn (đã được thể hiện trên sao kê) hay chưa đến hạn 
(nếu có) và (ii) tổng khoản dư nợ còn lại và lãi (nếu có) của các khoản nợ Thẻ 
khác không liên quan đến Khoản Trả Góp tính đến thời điểm trả nợ trước hạn. 
Giao dịch thanh toán của Chủ Thẻ được chuyển đổi sang giao dịch trả góp 0% 
lãi suất theo CTTG 0% (trừ trường hợp Chủ Thẻ hủy và chuyển về giao dịch 
thông thường theo quy định dưới đây) không được tích điểm thưởng theo quy 
định của (các) chương trình tích lũy điểm thưởng của Home Credit.
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33 PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA CTTG 0% 

3.1.

3.2.

Cách thức đăng ký CTTG 0%: 
- Bước 1: Lựa chọn đối tác liên kết tham gia CTTG 0%. Xác nhận với đối tác về 
việc giao dịch có hợp lệ (giao dịch phải được thực hiện trước 5 ngày làm việc tính 
đến Ngày sao kê) để tham gia trả góp trước khi thực hiện thanh toán.
Cho mục đích của CTTG 0%, Ngày sao kê là ngày sao kê của kỳ sao kê mà giao 
dịch phát sinh.
- Bước 2: Đăng ký chuyển đổi trả góp cho giao dịch hợp lệ bằng cách cung cấp 
và ký xác nhận thông tin trên đơn đăng ký tham gia trả góp qua Thẻ Tín Dụng tại 
đối tác.
- Bước 3: Sau một ngày làm việc kể từ khi hoàn tất thực hiện đăng ký tham gia 
CTTG 0%, phụ thuộc vào thông tin nhận được từ đối tác, Home Credit thực hiện 
chuyển đổi giao dịch của Chủ Thẻ thành giao dịch trả góp 0% lãi suất với kỳ hạn 
được quy định bởi Home Credit tại các đối tác liên kết. Đồng thời, Home Credit 
sẽ tự động gửi tin nhắn thông báo đến số điện thoại Chủ Thẻ đã đăng ký tại Hợp 
Đồng Thẻ (có thể được sửa đổi tại từng thời điểm theo quy định của Home 
Credit) về việc chuyển đổi thành công giao dịch sang giao dịch trả góp 0% lãi 
suất).
- Bước 4: Chủ Thẻ kiểm tra thông tin Khoản Trả Góp trên sao kê Thẻ Tín Dụng 
của kỳ sao kê có ghi nhận giao dịch đăng ký tham gia CTTG 0% và có phản hồi 
cho Home Credit nếu có bất kỳ thắc mắc nào trong vòng [7] ngày kể từ ngày sao 
kê tương ứng. Khoản Trả Góp này được thể hiện trên sao kê hàng tháng trong 
suốt kỳ hạn thanh toán. Tổng Khoản Trả Góp được chia đều theo số tháng có 
trong thời hạn để xác định một số  tiền cố định phải trả hàng tháng. Số tiền cố 
định phải trả hàng tháng sẽ được lập bảng như một giao dịch thông thường và là 
một phần của tổng số tiền tối thiểu phải thanh toán trên mỗi bảng sao kê tài 
khoản Thẻ.
Chủ Thẻ có thể yêu cầu hủy dịch vụ trả góp và chuyển về giao dịch thông 
thường. Yêu cầu hủy dịch vụ phải được thực hiện trước ngày chốt sao kê của kỳ 
sao kê ít nhất 3 ngày làm việc  và giao dịch đó có ghi nhận là giao dịch đăng ký 
tham gia CTTG 0%, bằng cách Chủ Thẻ liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng 
của Home Credit qua số hotline *6868 hoặc (028) 38 999 666 để được hỗ trợ.
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4.1.1.

4.1.2.

Home Credit có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) hủy hoặc chấm dứt cung cấp 
CTTG 0% bất cứ lúc nào (bao gồm nhưng không giới hạn bởi những sự kiện 
dưới đây) bằng việc thông báo với Chủ Thẻ theo các phương thức đã được thỏa 
thuận và yêu cầu Chủ Thẻ thanh toán toàn bộ số dư nợ còn lại của CTTG 0% 
(tức là toàn bộ số dư nợ còn lại của giao dịch có liên quan, bao gồm cả lãi phát 
sinh (nếu có)) trong kỳ sao kê gần nhất khi có một trong những sự kiện sau xảy 
ra:

Khi chấm dứt việc cung cấp CTTG 0% cho Chủ Thẻ, toàn bộ số dư còn lại của 
Khoản Trả Góp sẽ ngay lập tức trở thành số tiền đến hạn thanh toán được ghi 
nhận tại kỳ sao kê gần nhất.

3.3.

3.4.

4.1.

4.2.

Chủ thẻ cam kết đọc và hiểu rõ về các điều kiện và điều khoản của CTTG 0%. 
Không ảnh hưởng đến những quy định nêu trên, nếu Chủ Thẻ không thanh toán 
toàn bộ số tiền đến hạn thanh toán được nêu trong bảng sao kê tài khoản Thẻ 
vào hoặc trước ngày đến hạn thanh toán thì Chủ Thẻ phải thanh toán một khoản 
phạt và/ hoặc lãi trên dư nợ cuối kỳ của Tài khoản Thẻ theo quy định của Hợp 
Đồng Thẻ.
Home Credit không chịu trách nhiệm nếu việc Chủ Thẻ không được tham gia 
CTTG 0% nằm ngoài tầm kiểm soát của Home Credit, bao gồm nhưng không giới 
hạn việc đối tác không chuyển giao hoặc chuyển giao không chính xác thông tin 
đăng ký của Chủ Thẻ.

Chủ Thẻ vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của CTTG 0% hoặc 
của Hợp Đồng Thẻ; hoặc
Thẻ bị đóng, khóa, tạm khóa… hoặc trong các trường hợp khác nếu 
Home Credit thấy cần thiết. (vd: giao dịch được thực hiện không đúng 
chủ thẻ, giao dịch không phải là mua hàng hóa/dịch vụ, giao dịch giả 
mạo…) 
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5.1.

5.2.

Chủ Thẻ đồng ý rằng Home Credit có quyền bổ sung hoặc điều chỉnh các quy 
định trong Bản điều kiện và Điều khoản này. Home Credit sẽ thông báo cho Chủ 
thẻ về những điều chỉnh này bằng bất kỳ phương thức hoặc phương tiện nào đã 
được thỏa thuận giữa Home Credit và Chủ Thẻ theo Hợp Đồng Thẻ. Home 
Credit không chịu trách nhiệm về bất kỳ tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện nào 
giữa Chủ Thẻ và bên cung cấp hàng hóa, dịch vụ liên quan tới Khoản Trả Góp.
Bản Điều khoản và Điều kiện này là một phần không tách rời của Hợp Đồng Thẻ 
đã ký kết giữa Home Credit và Chủ Thẻ. Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn 
nào giữa Bản Điều khoản và Điều kiện này với Hợp Đồng Thẻ liên quan tới 
Khoản Trả Góp thì quy định của Bản Điều khoản và Điều kiện này sẽ được ưu 
tiên áp dụng trong phạm vi việc sử dụng Thẻ để mua hàng hóa theo CTTG 0%.  

05

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOME CREDIT VIỆT NAM
Tầng G, 8 và 10 Tòa nhà Phụ Nữ, số 20 Nguyễn Đăng Giai, P. Thảo Điền, Q.2, Tp. HCM

Điện thoại: *6868 hoặc (028) 38 999 666   Website: www.homecredit.vn       www.facebook.com/homecreditvn

55 ĐIỀU KHOẢN CHUNG


