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ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN 

CHƯƠNG TRÌNH “MỞ THẺ TÍN DỤNG HOME CREDIT – BỎ TÚI NGÀN 

ƯU ĐÃI”  

DÀNH CHO CHỦ THẺ TÍN DỤNG MUA SẮM HOME CREDIT 

(“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: “Mở thẻ tín dụng Home Credit – Bỏ túi ngàn ưu đãi”  

3. Phạm vi khuyến mại: Toàn quốc 

4. Hình thức khuyến mại: Tặng quà cho khách hàng khi thỏa các điều kiện tương ứng được 

quy định tại Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại (không có tính chất may rủi) 

5. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 15/11/2019 đến hết ngày 31/12/2019 

6. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: thẻ tín dụng Home Credit với đầu số 496614, 496616 

(thẻ màu đỏ) (viết tắt là “Thẻ”) được phát hành tại các cửa hàng đối tác của Home Credit 

trong thời gian khuyến mại. 

Hình thẻ: 
  

7. Đối tượng được hưởng khuyến mại: Khách hàng mở Thẻ mới trong giai đoạn từ ngày 

15/11/2019 đến hết ngày 31/12/2019 và đáp ứng đủ điều kiện tương ứng theo quy định tại 

mục 8 – Cơ cấu giải thưởng. 

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

 

9. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: 411.950.000 VND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần thưởng Đơn giá (VND) Số lượng Tổng (VND) 

Cáp sạc đa năng  58.850 7.000 411.950.000 
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10. Nội dung chi tiết chương trình (Điều khoản và Điều kiện) 

 

11. 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  

 

 

 

 

 

Đối tượng Quy tắc Quà tặng 

Khách hàng được nhận ngay cáp sạc đa năng khi: 

- Kí  đơn đề nghị phát hành thẻ tín dụng (“Hợp 

đồng thẻ”) và kích hoạt Thẻ thành công ngay tại 

cửa hàng nơi mở Thẻ trong thời gian diễn ra 

chương trình khuyến mãi 

Khách hàng đáp ứng 

đủ điều kiện tại mục 

“Đối tượng” sẽ được 

nhận quà tặng như 

bên cạnh. 

Cáp sạc đa năng trị giá 

58.850 đồng 

http://www.homecredit.vn/

