
THỂ LỆ CUỘC THI  

 “TRIỆU PHÚ SELFIE - NHẬN QUÀ MÊ LY” 

Với mong muốn tạo nên một sân chơi giải trí thật vui cho các Triệu phú Phố Home, Công ty Home Credit 

Việt Nam tổ chức cuộc thi FILTER CONTEST: TRIỆU PHÚ SELFIE - NHẬN QUÀ MÊ LY.  

1. THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH 

- Tên chương trình: TRIỆU PHÚ SELFIE - NHẬN QUÀ MÊ LY.  

- Thời gian diễn ra: Từ ngày 03 tháng 10 năm 2022 đến hết ngày 16 tháng 10 năm 2022. 

- Phạm vi: Trên toàn quốc. 

- Đối tượng tham gia: Tất cả công dân đang sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam có tài khoản Facebook 

từ đủ 18 tuổi trở lên và có tài khoản TikTok. 

 

2. CÁCH THỨC THAM GIA 

- B1: Selfie cùng filter Triệu phú Phố Home tại link: 

https://www.facebook.com/fbcameraeffects/tryit/731726361222031/ 

- B2: Bình luận ảnh/video của chính người dự thi mà bạn ưng ý nhất vào bài post cuộc thi này và 

tag 3 bạn bè cùng tham gia.  

- B3: Share bài công bố cuộc thi về trang Facebook cá nhân (chế độ công khai) cùng hashtag (*) 

#HomeCredit #TrieuphuPhoHome #Sanqua2ty.  

(*) Hashtag cần được viết chính xác các ký tự viết hoa, viết thường để bài dự thi được tính là hợp lệ 

 

3. ĐIỀU KIỆN THAM GIA 

- Mỗi người dự thi chỉ được bình luận một lần duy nhất, bình luận chỉ được xem là hợp lệ khi không 

có chỉnh sửa (edited) trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi. 

- Mỗi cá nhân chỉ được nhận một giải duy nhất trong suốt cuộc thi.  

- Ảnh/Video dự thi không được mang yếu tố chính trị, tôn giáo, phải phù hợp với thuần phong mỹ 

tục của Việt Nam, phải tuân thủ quy định của Facebook và không có nội dung vi phạm quy định 

pháp luật hiện hành. 

- Ảnh/Video dự thi phải thuộc quyền sở hữu của người dự thi (Home Credit sẽ không công nhận 

những ảnh/video được sao chép trên internet hoặc từ những cá nhân/tổ chức khác). 

- Ảnh/Video dự thi là các bài chưa từng được sử dụng trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào, 

chưa từng tham gia cuộc thi nào và không vi phạm bản quyền. 

- Những ảnh/video dự thi sử dụng các công cụ tăng tương tác, chia sẻ và bình luận (like, share và 

comment) sẽ bị xem là không hợp lệ và mất quyền tham gia. 

- Quyết định của Home Credit là quyết định cuối cùng. 

 

4. CƠ CẦU GIẢI THƯỞNG 

https://www.facebook.com/fbcameraeffects/tryit/731726361222031/


Giải Tiêu chí Quà tặng Giá trị  

quà tặng 

Số 

lượng 

Tổng giá trị 

Giải Đặc 

Biệt 

Người dự thi có ảnh/video sử 

dụng filter theo cách sáng tạo, 

mới lạ, độc đáo nhất. 

Loa Bluetooth 

Marshall Acton 2  

8,000,000 1 8,000,000 

Giải 

Nhất 

Người dự thi có ảnh/video sử 

dụng filter được nhiều lượt 

tương tác nhất (tính bằng tổng 

số lượng like/thả cảm xúc vào 

bình luận dự thi) tính đến thời 

điểm kết thúc cuộc thi.  

Robot hút bụi 

Xiaomi Vacuum 

Mop. 

6,000,000 1 6,000,000 

Giải Nhì Người dự thi có ảnh/video sử 

dụng filter với biểu cảm thú vị, 

thể hiện được tinh thần "Triệu 

phú".  

Tiền mặt 1,000,000 5 5,000,000 

Giải Ba Người dự thi có ảnh/video sử 

dụng filter kèm câu bình luận 

ấn tượng, hài hước nhất. 

 

Tiền mặt  500,000 10 5,000,000 

Giải 

Khuyến 

Khích 

Người dự thi có ảnh/video sử 

dụng filter và thực hiện đầy đủ 

các bước. 

 

Tiền mặt 200,000 30 6,000,000 

 

LƯU Ý: 

- Mỗi cá nhân dự thi sẽ chỉ được nhận một giải thưởng duy nhất trong suốt thời gian diễn ra chương 

trình. 

- Kết quả của chương trình sẽ được công bố dưới comment dưới bài thông báo cuộc thi vào ngày 

21/10/2022. 

- Nhân viên đang làm việc tại các đơn vị tổ chức và đơn vị truyền thông cho chương trình, thành 

viên liên quan đến Home Credit chương trình không được xem xét trao giải thưởng của cuộc thi. 

- Home Credit có quyền từ chối trao giải đối với những khách hàng có hành vi gian lận.  

 

5. TRÁCH NHIỆM 

A. Trách nhiệm của Home Credit 



- Home Credit có trách nhiệm thông báo công khai nội dung chi tiết của điều kiện và thể lệ chương 

trình này trên Fanpage Home Credit. 

- Home Credit sẽ không chịu trách nhiệm trong những trường hợp Home Credit không liên hệ được 

với người dự thi vì thông tin do người dự thi cung cấp không chính xác. Trường hợp không liên hệ 

được để trao giải, Home Credit sẽ xem như người dự thi đã từ chối nhận thưởng và giải thưởng có 

thể được trao cho người dự thi khác. 

- Home Credit có thể thay đổi hoặc điều chỉnh các điều kiện và điều khoản của chương trình cho phù 

hợp và các điều chỉnh (nếu có) sẽ được công bố rộng rãi, công khai trước khi áp dụng đối với cuộc 

thi. 

B. Trách nhiệm của người dự thi 

- Với việc tham gia cuộc thi, người dự thi hiểu, ý thức được và đồng ý xác nhận rằng Home Credit 

được quyền ghi nhận và sử dụng tất cả các thông tin cá nhân mà người dự thi đã cung cấp để phục 

vụ cho chương trình này. 

- Người dự thi trúng thưởng phải nộp các loại thuế, phí phát sinh và tự thực hiện thủ tục đăng ký tài 

sản (nếu có) liên quan đến giải thưởng của chương trình khuyến mại theo quy định của pháp luật 

Việt Nam (nếu có). Trong trường hợp người dự thi trúng thưởng phải nộp khoản thuế thu nhập cá 

nhân không thường xuyên, người dự thi có nghĩa vụ nộp thuế sẽ được thực hiện theo quy định của 

pháp luật hiện hành. 

- Khi nhận giải thưởng, người dự thi đồng thời chấp thuận với các kế hoạch do Home Credit đề ra 

(xuất hiện trong video/ hình ảnh quảng cáo và cho phép Home Credit sử dụng hình ảnh của mình 

trên phương tiện truyền thông đại chúng) và đảm bảo thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn, lộ trình cũng 

như lịch trình, các nghĩa vụ khác dành cho người thắng cuộc do Home Credit quy định. 

- Tất cả thông tin cá nhân khi đăng ký dự thi phải đúng sự thật, chính xác, đầy đủ và được cập nhật 

đến thời điểm dự thi. Các bài dự thi không đúng yêu cầu trên sẽ bị loại. Người dự thi phải cung cấp 

cho Home Credit CMND/CCCD xác thực khi được Home Credit yêu cầu nhằm mục đích xác thực, 

định danh người dự thi. 

 

6. QUYỀN HẠN CỦA HOME CREDIT 

- Bằng việc tham gia cuộc thi, người dự thi đồng ý cho phép Home Credit có toàn quyền sử dụng 

những thông tin và bài dự thi của người dự thi, bao gồm: Tên, tuổi, số CMND/CCCD hoặc hộ 

chiếu, hình ảnh, bài viết, giọng nói trong việc quảng bá, truyền thông, công tác thương mại của 

Home Credit vào bất cứ thời điểm nào, không bị giới hạn thời gian mà không cần phải trả thêm bất 

kì một khoản phí nào. Đồng thời, hình ảnh, thông tin cung cấp bởi người dự thi (gồm tên, địa chỉ, 

email và số điện thoại) có thể được sử dụng cho các hoạt động chăm sóc khách hàng/ hoạt động 

tiếp thị quảng cáo của nhãn hàng Home Credit. 

- Home Credit có quyền không công nhận các bài dự thi trễ thời gian quy định của chương trình, vi 

phạm điều khoản của cuộc thi hoặc chứa nội dung nhạy cảm hoặc vi phạm pháp luật, mang tính đả 

kích, phỉ báng, khiêu dâm, vi phạm thuần phong mỹ tục, không phù hợp quy định của Facebook 

hoặc các bài dự thi có tính gian lận. 

- Người dự thi nếu thực hiện bất cứ hành động nào gây ảnh hưởng đến kết quả trung thực cuối cùng 

của cuộc thi, đều sẽ bị Home Credit loại khỏi chương trình mà không cần thông báo trước. 

- Bất kỳ người dự thi nào vi phạm những quy định và thể lệ của cuộc thi đều sẽ bị loại và mất quyền 

tham gia. Nếu đoạt giải cũng sẽ không được quyền nhận thưởng theo quyết định của Home Credit. 



 

7. QUY ĐỊNH CHẤM DỨT, LOẠI TRỪ NGƯỜI CHƠI 

- Bất kỳ sự không tuân theo quy định, hoặc lạm dụng quyền hạn của chương trình gây tổn hại đến 

lợi ích, hình ảnh của Home Credit hoặc các cá nhân khác sẽ dẫn đến việc chấm dứt quyền lợi của 

người dự thi. 

- Người dự thi không được dùng bất kỳ cách thức nào để phá hoại hoặc gian lận. Home Credit được 

quyền hủy tư cách tham dự của người dự thi mà không có nghĩa vụ thông báo trước nếu phát hiện 

người dự thi có hành vi vi phạm quy định này. 

 

8. PHÁP LÝ 

- Các điều khoản và điều kiện này sẽ được điều chỉnh theo quy định của pháp luật Việt Nam. Trường 

hợp có một trong các quy định trên là không hợp lệ, điều này không ảnh hưởng đến các điều khoản 

còn lại. 

- Tất cả văn bản, hình ảnh, thông tin bao gồm nội dung bình luận và hình ảnh chia sẻ của người chơi 

đều thuộc sở hữu và cấp phép cho Home Credit Việt Nam. 

 

9. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC 

- Người thắng cuộc cần cung cấp choHome Credit những thông tin cá nhân cần thiết để xác thực 

danh tính trước khi nhận quà. 

- Phần thưởng sẽ được Home Credit gửi đến người thắng cuộc thông qua đường bưu điện trong vòng 

30 ngày kể từ ngày chương trình có kết quả chính thức. Trong trường hợp có phát sinh phí vận 

chuyển ngoài địa chỉ nhận thưởng đã được cung cấp, người thắng cuộc sẽ chịu phần phí này. 

 

LƯU Ý: 

- Nếu quá 45 ngày kể từ lúc Home Credit thông báo kết quả chương trình mà không nhận được phản 

hồi từ người thắng cuộc, phần thưởng sẽ được Home Credit thu hồi, mọi khiếu nại về sau sẽ không 

được giải quyết. 

- Giải thưởng sẽ không được quy đổi thành tiền mặt và/hoặc không được chuyển nhượng cho người 

khác trong bất kỳ trường hợp nào. 

- Người dự thi nhận thưởng tự chịu thuế thu nhập không thường xuyên từ việc nhận thưởng (nếu có) 

theo quy định của pháp luật. 

- Bằng cách tham gia cuộc thi và nhận giải thưởng, người dự thi đoạt giải đã đồng ý cho phép Công 

ty Home Credit Việt Nam và các công ty và đơn vị quảng cáo có cộng tác/hợp tác với Home Credit 

sử dụng tên hoặc hình ảnh của mình, tác phẩm đã tham gia, đặc điểm cá nhân cho mục đích tiếp 

thị, quảng cáo và thương mại trong tất cả các kênh truyền hình và phương tiện truyền thông mà 

không cần trả chi phí cho người dự thi đoạt giải trong cuộc thi hoặc các hoạt động khác, trừ khi bị 

cấm bởi luật pháp. 

- Trong mọi trường hợp tranh chấp (nếu có), quyết định của Home Credit là quyết định cuối cùng. 



- Các khiếu nại, tranh chấp giữa Home Credit và người dự thi phát sinh từ chương trình sẽ được hai 

bên thương lượng giải quyết. Trường hợp không giải quyết được thì sẽ đưa ra tòa án có thẩm quyền 

giải quyết. 

 

10. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

- Trong quá trình tham gia, theo dõi và cổ vũ cuộc thi, nếu người dự thi muốn biết thêm chi tiết hoặc 

có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ với Home Credit qua Fanpage Home Credit. 

- Chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận mọi ý kiến đóng góp nhằm giúp cuộc thi được hoàn thiện và hấp dẫn 

hơn. 


