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ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN 

CHƯƠNG TRÌNH TẶNG VÉ XEM PHIM CGV KHI CHI TIÊU CÙNG THẺ HOME 

CREDIT 

DÀNH CHO CHỦ THẺ TÍN DỤNG MUA SẮM HOME CREDIT 

(“ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN”) 

1. Tên chương trình khuyến mại (“Chương trình”): Tặng vé xem phim CGV khi chi tiêu 

cùng Thẻ Home Credit 

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: thẻ tín dụng phát hành nhanh (“Thẻ”) của Công ty Tài chính 

TNHH MTV Home Credit Việt Nam (“Home Credit” hoặc “HCVN”). 

Thẻ tín dụng phát hành nhanh của Home Credit là loại thẻ được phát hành và giao nhận ngay khi 

khách hàng vừa ký thành công hợp đồng Thẻ tại các điểm giới thiệu dịch vụ của Home Credit 

đặt tại các đối tác của Home Credit.  

3. Thời gian khuyến mại: từ 01/11/2019 – đến hết 31/12/2019  

4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Áp dụng cho khách hàng có địa chỉ liên hệ (theo hợp đồng 

Thẻ) tại 28 tỉnh thành (Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đồng Nai, Hải Phòng, Quảng 

Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Định, Bình Dương, Đắk Lắk, Trà Vinh, Yên Bái, Vĩnh Long, 

Kiên Giang, Hậu Giang, Hà Tĩnh, Phú Yên, Đồng Tháp, Khánh Hòa, Lạng Sơn, Nghệ An, Phú 

Thọ, Quảng Ngãi, Sơn La, Tây Ninh, Thái Nguyên, Tiền Giang) 

5. Hình thức khuyến mại: Tặng mã ưu đãi tương ứng với 1 vé xem phim CGV cho chủ Thẻ 

thỏa điều kiện Chương trình 

6. Khách hàng của chương trình khuyến mại: Các khách hàng có hợp đồng Thẻ tín dụng mua 

sắm với Home Credit được ký trong thời gian khuyến mại và sử dụng Thẻ có tổng giao dịch từ 

500.000 VNĐ trở lên trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng Thẻ. 

Tất cả các Khách hàng tham dự Chương trình này vẫn có quyền tham dự các chương trình 

khuyến mại khác cùng thời điểm tại Home Credit (nếu có). 

7. Cơ cấu quà tặng: 

Thời gian kí 

hợp đồng Thẻ 

Giao dịch Thẻ ghi nhận/hạch 

toán 
Nội dung quà tặng Số giải 

01/11/2019 – 

31/12/2019 

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng Thẻ, muộn nhất 

vào 31/12/2019 

 Mã ưu đãi tương ứng với 1 vé 

xem phim CGV(*) 

1.000 

(*) Giá trị 1 Mã ưu đãi tương đương giá vé xem phim trên thị trường từ  90,000 VND đến 110,000 VND 
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8. Nội dung chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại: 

 Áp dụng cho tất cả các cụm rạp chiếu phim CGV trên toàn quốc. 

 Áp dụng cho tất cả các ngày trong tuần (trừ các dịp Lễ, Tết). 

 Không áp dụng cho các trường hợp sau: Suất chiếu ngày lễ, Tết; Suất chiếu sớm và 

suất chiếu đặc biệt (Sneak Show), Phòng chiếu đặc biệt (Gold Class, L’Amour, 

Premium, Sweetbox…). 

 Áp dụng cho các suất chiếu 2D tại phòng chiếu thường, cho hạng ghế thường và hạng 

ghế VIP.  

 Mã ưu đãi chỉ áp dụng cho 1 lần sử dụng và chỉ 1 mã ưu đãi được áp dụng trên 1 giao 

dịch.  

 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. 

 Trong thời gian khuyến mại, Khách hàng ký thành công hợp đồng Thẻ tín dụng phát 

hành nhanh với Home Credit và trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký có tổng giao dịch 

mua hàng của chủ Thẻ đạt mức từ 500.000 VNĐ trở lên, mỗi khách hàng trong 1.000 

khách hàng đầu tiên thỏa điều kiện Chương trình sẽ nhận được 01 mã ưu đãi tương ứng 

với 01 vé xem phim miễn phí tại các rạp phim thuộc hệ thống CGV toàn quốc. Mã ưu 

đãi sẽ được gửi bằng tin nhắn đến số điện thoại được đăng ký theo hợp đồng Thẻ của 

khách hàng. 

 Mỗi tuần trong suốt thời gian khuyến mại, Home Credit sẽ đánh giá và thống kê những 

khách đã đủ điều kiện nhận thưởng và gửi tin nhắn quà tặng cho các khách hàng này. 

Mỗi khách hàng chỉ được nhận một mã ưu đãi trong suốt thời gian khuyến mại. 

 Giao dịch nào được thực hiện và ghi nhận/ hạch toán vào tài khoản Thẻ sớm hơn sẽ 

được xét ưu tiên. Mã ưu đãi sẽ được gửi ra mỗi tuần cho đến cuối chương trình hoặc 

đến khi hết số lượng mã tùy theo số lượng khách hàng hợp lệ vào mỗi tuần.   

 Các giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ được xem là giao dịch hợp lệ. Các giao dịch như 

chuyển đổi trả góp, thanh toán thẻ tín dụng, rút tiền mặt, các phí và lãi suất phát sinh 

khi sử dụng thẻ, hoàn tiền… không được xem là giao dịch hợp lệ. 

 Các giao dịch chưa được hạch toán hay ghi nhận trong thời gian khuyến mại, và các 

giao dịch bị hủy trong thời gian khuyến mại sẽ không được tính là hợp lệ. Trong thời 

gian khuyến mại, hợp đồng Thẻ bị hủy bỏ hoặc chấm dứt việc sử dụng theo quy định 

sẽ không được tính là hợp lệ.  
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 Chủ thẻ có thể kiểm tra chi tiết cập nhật kết quả trúng thưởng trên trang web của 

HCVN www.homecredit.vn vào cuối chương trình và qua tin nhắn được gửi tới các 

khách hàng đủ điều kiện nhận được mã ưu đãi vé xem phim.  

 Trong trường hợp Chủ thẻ có những giao dịch hợp lệ nhưng không nhận được ưu đãi 

mã vé xem phim, vui lòng liên hệ HCVN chậm nhất 30 ngày kể từ ngày thông báo kết 

quả chương trình. HCVN có quyền yêu cầu Chủ thẻ cung cấp thông tin, chứng từ về 

giao dịch để tiện cho việc xem xét giải đáp các vấn đề có liên quan. Đối với bất kỳ vấn 

đề nào được Chủ thẻ thông báo với HCVN sau khoản thời gian nêu trên, HCVN có 

quyền không giải đáp và giải quyết các thắc mắc.  

 HCVN chỉ chấp nhận gửi mã ưu đãi thông qua tin nhắn đến số điện thoại Khách hàng 

đã đăng ký khi ký hợp đồng Thẻ.   

 Mã ưu đãi chỉ áp dụng khi mua vé cho xuất chiếu trong thời hạn theo quy định tại Điều 

khoản và Điều kiện này. Đối với các vấn đề phát sinh với Mã ưu đãi trong thời hạn ưu 

đãi còn hiệu lực, đối tác CGV có trách nhiệm trực tiếp giải quyết và hỗ trợ xử lý để 

đảm bảo quyền lợi tối đa cho người sử dụng mã. Quý khách vui lòng liên hệ nhân viên 

quầy CGV hoặc Hotline hỗ trợ khách hàng CGV: 19006017. 

9. 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  

  

 

http://www.homecredit.vn/

