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ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN 

BAY DỄ DÀNG HƠN CÙNG THẺ TÍN DỤNG CÁ NHÂN HOME CREDIT KHI THANH 

TOÁN TẠI ỨNG DỤNG TRAVELOKA NHẬN NGAY ƯU ĐÃI TRỰC TIẾP 200.000 VND 

(“Điều kiện và Điều khoản”) 

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, 

Quận 2, TP. Hồ Chí Minh 

- Số điện thoại: (028) 3899 9666 

2. Tên chương trình khuyến mại: “Bay dễ dàng hơn cùng thẻ tín dụng cá nhân Home 

Credit khi thanh toán tại ứng dụng Traveloka nhận ngay ưu đãi trực tiếp 200.000VND” 

(viết tắt là “Chương trình”). 

3. Phạm vi khuyến mại: toàn quốc 

4. Thời gian khuyến mại: từ ngày 01/10/2019 đến hết ngày 27/11/2019 

5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: thẻ tín dụng Home Credit cá nhân với đầu số 496616 (viết 

tắt là “Thẻ”). 

Hình thẻ: 

 

 

6. Hình thức khuyến mại: ưu đãi giá trực tiếp khi thanh toán tại ứng dụng Traveloka cho chủ 

Thẻ thỏa điều kiện khi tham gia Chương trình. 

7. Đối tượng được hưởng khuyến mại: khách hàng hiện là chủ Thẻ  

8. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng trên toàn quốc):  

Điều kiện nhận quà Quà tặng Số lượng 

- Mã HOMEFLY: Ưu đãi 200.000 VND khi đặt vé máy 

bay cho giao dịch tối thiểu từ 2.000.000 VND. 

- Mã ưu đãi chỉ áp dụng khi thanh toán bằng thẻ tín dụng 

cá nhân Home Credit Visa với đầu số 496616. 

- Áp dụng cho tất cả hãng bay. 

- Thời hạn sử dụng mã ưu đãi: mã ưu đãi chỉ có hiệu lực sử 

dụng vào ngày Thứ Ba và Thứ Tư hàng tuần, kể từ 00:00 ngày 

01/10/2019 – 23:59 ngày 27/11/2019.  

- Có tổng cộng 25 mã vào ngày ưu đãi, áp dụng cho 25 

giao dịch đặt chỗ hợp lệ đầu tiên cho mỗi ngày. 

- Mỗi khách hàng (tương ứng với 1 tài khoản thẻ tín dụng) 

Ưu đãi trực 

tiếp 

200.000 

VND/giao 

dịch hợp lệ 

25 giao 

dịch hợp 

lệ/ngày ưu 

đãi 
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Điều kiện nhận quà Quà tặng Số lượng 

chỉ được sử dụng một mã ưu đãi trong thời gian khuyến mãi. 

- Chủ Thẻ sẽ không nhận được ưu đãi nếu số lượng ưu đãi 

phân bố cho mỗi ngày ưu đãi đã được sử dụng hết. Chương 

trình sẽ bắt đầu lại từ 0:00 sáng ngày ưu đãi kế tiếp cho đến khi 

hết thời gian khuyến mãi. 

- Mã ưu đãi chỉ áp dụng đối với yêu cầu đặt chỗ thực hiện 

tại ứng dụng Traveloka (phiên bản 2.15.0 hoặc cao hơn trên 

Android và iOS). 

- Chỉ áp dụng khi thanh toán bằng VND. 

- Ưu đãi được áp dụng đồng thời cùng chương trình quy 

đổi Điểm thưởng Traveloka khi khách hàng là thành viên 

Traveloka. Ngoài ra, Chương trình này không thể kết hợp với 

các chương trình khuyến mãi khác của Traveloka.  

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

- Khách hàng sử dụng mã ưu đãi sai mục đích hoặc vi 

phạm các điều khoản & điều kiện khuyến mãi sẽ bị từ chối 

việc sử dụng mã ưu đãi của Traveloka trong tương lai. Sử dụng 

mã ưu đãi sai là khi Traveloka xác định rằng mã ưu đãi bị áp 

dụng sai mục đích, nhằm gian lận hoặc trục lợi. 

- Home Credit không có trách nhiệm cho phép sử dụng lại 

mã ưu đãi đã được sử dụng nhưng bị gián đoạn hoặc hủy bỏ do 

gian lận, sự cố kỹ thuật hoặc do sử dụng không đúng cách. 

Home Credit có thể thay đổi các điều khoản và điều kiện của 

Chương trình mà không cần thông báo trước, nhưng không làm 

ảnh hưởng đến quyền lợi của chủ Thẻ đã được hưởng hợp lệ 

theo Chương trình trước thời điểm thay đổi. 

 

9. Nội dung chi tiết Chương trình: áp dụng điều kiện & điều khoản Chương trình: 

a) Điều kiện tham gia 

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) sẽ được tham gia Chương trình. 

b) Quy định về điểm thưởng và tích lũy điểm thưởng 

Chương trình tích lũy điểm thưởng đối với thẻ tín dụng Home Credit vẫn được áp dụng 

bình thường cho các giao dịch đã tham gia Chương trình này. 

c) Điều khoản chung 

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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