THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH
1. Tên chương trình khuyến mại: HomeTown – Phố Home
2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc
3. Hình thức khuyến mại: Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ
thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại
4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 18/07/2022 đến hết ngày 09/10/2022.
5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Trang thông tin điện tử www.songvuihomecredit.com trên
các phiên bản máy tính, trình duyệt Điện thoại di động và ứng dụng điện thoại di động Home
Credit Vietnam.
6. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Thẻ nạp điện thoại, mã khuyến mại thanh toán
khoản vay tại Home Credit, mã e-voucher mua sắm, điện thoại, tai nghe, loa bluetooth, vàng,
đồng hồ thông minh (smartwatch), voucher xem phim, sạc dự phòng, dù, áo phông, bình
nước, tiền mặt, sổ tay.
7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại): Tất cả
khách hàng đăng ký tài khoản trên trang website: www.songvuihomecredit.com và ứng dụng
điện thoại di động Home Credit Vietnam.
8. Cơ cấu giải thưởng (nội dung giải thưởng, giá trị giải thưởng, số lượng giải thưởng): Theo
chi tiết chương trình khuyến mại đính kèm.
9. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: 1.401.200.000 đồng
10. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại: Nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hoá, sử
dụng dịch vụ của công ty đang cung cấp (Tài chính, Vay tiêu dùng), khách hàng của chương
trình này không cần mua hàng hoá hoặc sử dụng dịch vụ trong thời gian khuyến mại. Trong
thời gian khuyến mại, Khách hàng đăng nhập tài khoản tại trang điện tử
www.songvuihomecredit.com trên các phiên bản máy tính, trình duyệt Điện thoại đi động và
ứng dụng Home Credit Vietnam và tiến hành chơi để có cơ hội trúng thưởng. (đính kèm nội
dung chi tiết của chương trình).
-

Công ty Tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn
chịu trách nhiệm về chương trình khuyến mại trên theo quy định của pháp luật hiện hành

I

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
Loại

Giá trị (VNĐ)

Tổng số lượng

Thành tiền (VNĐ)
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Thẻ nạp điện thoại

20.000

2.400

48.000.000

Thẻ nạp điện thoại

50.000

900

45.000.000

Quà trúng Got it voucher 20k

20.000

1.400

28.000.000

thanh toán khoản 50.000

5.000

250.000.000

25.000.000

12

300.000.000

1 chỉ vàng PNJ (*)

5.580.000

15

83.700.000

Thẻ nạp điện thoại

20.000

1.400

28.000.000

Thẻ nạp điện thoại

50.000

500

25.000.000

Got it voucher 100k

100.000

700

70.000.000

1.000.000

60

60.000.000

1.000.000

60

60.000.000

1.000.000

60

60.000.000

500.000

60

30.000.000

Vé xem phim CGV

105.000

300

31.500.000

PNJ voucher

500.000

50

25.000.000

Airpods Pro

5.000.000

8

40.000.000

Tiền mặt

2.000.000

56

112.000.000

10

5.000.000

600

60.000.000

ngay

Voucher

VNPAY

vay
Điện thoại iPhone
13 - 128GB

Tai nghe bluetooth
Soundpeats Mini
Đồng hồ thông minh
Xiaomi

Redmi

Watch

2

Lite

(Smartwatch)
Loa Bluetooth JBL
Giải tuần

Go 2
Sạc

dự

phòng

ANKER
POWERCORE
SELECT 10000MAH

Voucher

VNPAY

thanh toán khoản 500.000
vay
Voucher mua sắm
Giày Một

100.000
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Voucher mua sắm
Giày Một

200.000

200

Tổng giá trị giải thưởng

40.000.000

1.401.200.000

Tổng giá trị giải thưởng so với tổng giá trị hàng hóa khuyến mại: 0,005%
(*) Trị giá giải thưởng được niêm yết/ thông báo tại trang thông tin điện tử của Công Ty Cổ
Phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận (https://www.pnj.com.vn/), giá trị tham khảo vào ngày
15/06/2022. Mọi sự thay đổi về giá trị thực tế của giải thưởng sẽ không ảnh hưởng tới quyền
lợi của Khách hàng trúng giải.
II

NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI

1

Điều kiện, cách thức, thủ tục cụ thể khách hàng phải thực hiện để được tham gia chương
trình khuyến mại:

Trong thời gian khuyến mại, khách hàng đăng nhập tài khoản trên trang thông tin điện tử
www.songvuihomecredit.com trên các phiên bản máy tính, trình duyệt điện thoại di động và ứng
dụng điện thoại di động Home Credit Vietnam và hoàn thành các thao tác như mô tả dưới đây để
tham gia chương trình khuyến mại.
Sau khi đăng nhập, Khách hàng sẽ nhìn thấy giao diện “HomeTown – Phố Home” bao gồm 5 Khu
vực (như hình), 5 khu vực có chức năng và nhiệm vụ khác nhau:
-

HomeZui Center – Khu Trò Chơi (bao gồm 2 trò chơi chính): trò chơi Vòng Quay Kỳ Diệu
và trò chơi Con Số May Mắn.

-

Home Mission – Trạm Nhiệm Vụ: Hoàn thành nhiệm vụ trong thành phố để có thêm lượt
chơi.

-

Home Event – Quảng Trường Sự Kiện: Bao gồm những sự kiện đặc biệt sẽ được mở theo
khung giờ.

-

Home Store – Cửa Hàng Vật Phẩm: Khách hàng vào để đổi những vật phẩm, quà tặng giá
trị

-

My Home – Kho Quà Của Bạn: Khách hàng truy cập để xem các phần thưởng đã trúng

Khách hàng thực hiện chọn và trải nghiệm các mục tương ứng.
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Hình: Giao diện “HomeTown – Phố Home”
2

Cách chơi như sau:

A. Giao diện HomeZui Center – Khu Trò Chơi: Khu trò chơi tương ứng sẽ có 2 trò chơi
bên trong, và sẽ được triển khai theo từng giai đoạn trong năm.
Trò chơi 01: Vòng Quay Kỳ diệu.
-

Thời gian: 18/07/2022 – 09/10/2022
Trò chơi có thể kết thúc sớm hơn dự kiến nếu hết ngân sách/giải thưởng thực hiện trò
chơi.

-

Cách chơi:
Trên vòng quay có 8 ô gồm:

(1) Thẻ nạp điện thoại 20.000 đồng
(2) Thẻ nạp điện thoại 50.000 đồng
(3) Mã e-voucher mua sắm Got-it 20.000 đồng
(4) (+20) Cộng 20 Home coin
(5) Biểu tượng mảnh ghép iPhone 13 - 128GB (hiếm)
(6) (+150): Cộng 150 Home coin

This item's classification is Internal. It was created by and is in property of the Home Credit Group. Do not distribute outside of the organization.

(7) Mã Voucher VNPAY thanh toán khoản vay Home Credit
(8) (+100) Cộng 100 Home coin
Khách hàng nhấp vào màn hình để sử dụng lượt quay. Hệ thống sẽ hiển thị ngẫu nhiên 01 trong
những kết quả của vòng quay.

Hình: Giao diện Vòng Quay Kỳ Diệu
+ Giải thẻ Nạp điện thoại: Trên vòng quay có 02 ô tương ứng với giải 20.000 đồng hoặc
50.000 đồng. Khi Khách hàng trúng giải “Thẻ Nạp điện thoại” thì hệ thống sẽ tự động nạp
tiền trực tiếp vào số điện thoại Khách hàng dùng để đăng ký tài khoản tham gia chương trình
trong vòng 05 ngày kể từ ngày trúng giải.
+ Giải mã khuyến mại thanh toán khoản vay khi thanh toán tại ứng dụng Home
Credit bằng phương thức VNPAY-QR: Mã khuyến mại sẽ được thông báo trên giao diện
Trang thông tin điện tử, Khách hàng sao chép mã khuyến mại và áp dụng khi thanh toán
khoản vay Home Credit thông qua ứng dụng Home Credit và chọn phương thức thanh toán
VNPAY-QR. Chỉ số điện thoại mà Khách hàng đã đăng ký tài khoản tham gia chương trình
và quay trúng giải mới có thể áp dụng mã khuyến mại thanh toán. Mã áp dụng cho thanh
toán khoản vay từ 1.000.000 đồng. Thời gian áp dụng: 30 ngày kể từ ngày mã khuyến mại
được kích hoạt. Mã khuyến mại sẽ được kích hoạt trong vòng 07 ngày kể từ ngày Khách
hàng trúng thưởng.
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Thời hạn mã khuyến mại VNPAY-QR có hiệu lực: từ ngày 18 tháng 07 năm 2022 đến hết
ngày 06 tháng 11 năm 2022.
+ Giải mã e-voucher mua sắm Got-it: Mã khuyến mại sẽ được thông báo trên giao diện Trang
thông tin điện tử, Khách hàng sử dụng mã và áp dụng mua sắm tại các thương hiệu có hợp tác
với Got-it
− Đối với Giải thưởng tuần:
+ Mảnh ghép iPhone 13 - 128GB:
Để nhận được giải thưởng iPhone 13 - 128GB, Khách hàng phải thu thập đầy đủ 04 mảnh ghép
và thực hiện thao tác ghép 04 mảnh ghép để hoàn thành hình iPhone nhanh nhất sẽ có cơ hội
nhận được giải thưởng của chương trình. Giải thưởng tuần sẽ được công bố hàng tuần cho 01
Khách hàng hoàn thành bức hình ghép nhanh nhất mỗi tuần:
+ Mảnh ghép iPhone 13 - 128GB sẽ được chia thành 04 mảnh, 03 mảnh thường, được
hiển thị ở giao diện “Home Store – Cửa Hàng Vật Phẩm” và cần sử dụng Home coin để
quy đổi. Đối với mảnh ghép iPhone mảnh hiếm Khách hàng chỉ có thể nhận được khi
tham gia Vòng Quay Kỳ diệu.
+ Mảnh ghép sẽ được hệ thống tự động ghi nhận tại mục “My Home – Kho Quà Của
Bạn”.
+ Khách hàng đầu tiên thu thập được đầy đủ các mảnh ghép trong thời gian nhanh nhất
trong tổng số những người tham gia chương trình sẽ được xác nhận là người trúng giải
tuần và được thông báo tại trang điện tử www.homecredit.vn khi kết thúc chương trình.
+ Vào lúc 24h chủ nhật hằng tuần trong thời gian diễn ra chương trình, hệ thống sẽ cập
nhật làm mới giải thưởng của tuần kế tiếp.
+ Mỗi người chơi chỉ được nhận tối đa 01 Giải thưởng tuần trong suốt thời gian diễn ra
chương trình.
Trò chơi 02: Con Số May Mắn
1.1 Thời gian: 15/08/2022 – 09/10/2022
Trò chơi có thể kết thúc sớm hơn dự kiến nếu hết ngân sách/giải thưởng thực hiện trò
chơi
1.2 Cách chơi:

This item's classification is Internal. It was created by and is in property of the Home Credit Group. Do not distribute outside of the organization.

-

Trong thời gian trò chơi diễn ra, khách hàng chọn 1 dãy số gồm 5 chữ số theo sở thích
hoặc có thể chọn ngẫu nhiên từ hệ thống. Sau khi xác nhận chọn số thành công, hệ
thống sẽ tự động trừ 1 lượt chơi của khách hàng.

-

Mỗi Khách hàng chỉ được chọn 1 dãy số mỗi ngày

-

Vào lúc 20:00:00 mỗi ngày, hệ thống tự động của trò chơi sẽ lựa chọn ngẫu nhiên 1 dãy
số may mắn có 5 chữ số (trong khoảng từ 00000 – 99999) để tìm ra khách hàng trúng
thưởng của ngày hôm đó.

-

Khách hàng có 5 chữ số đã chọn trùng với 5 chữ số mà hệ thống xác định sẽ là khách
hàng trúng giải.

-

Thời gian tính thưởng hợp lệ là khi khách hàng tham gia lấy số may mắn trong khoảng
thời gian từ 20:00:01 ngày hôm trước đến 19:59:59 ngày hôm sau.

-

Dãy số may mắn của ngày hôm đó sẽ được đăng tải trên mục “Lịch sử quay số” trong
vòng 24h.

Nếu không có khách hàng nào trúng giải ngày hôm trước thì toàn bộ giải thưởng tiền mặt đó
của trò chơi Con Số May Mắn sẽ được cộng dồn qua ngày kế tiếp.
-

Khách hàng trúng giải sẽ nhận được thông báo khi truy cập giao diện trò chơi về việc
trúng giải và hướng dẫn nhận thưởng từ Home Credit.

1.3 Cách thức xác định giải thưởng, số lượng giải may mắn ngày
Giá trị giải
Loại giải thưởng

thưởng
(VNĐ)

Giải may mắn
ngày

Tổng
giải

số

Cách thức xác định giải thưởng

Dãy số mà khách hàng đã chọn
Giải Tiền Mặt

2,000,000

56

trùng với dãy số được chọn bởi hệ
thống của trò chơi.
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Hình: Giao diện dự kiến của Con Số May Mắn
B. Giao diện Home Mission – Trạm Nhiệm Vụ
1.

Mô tả: Khách hàng hoàn thành nhiệm vụ tương ứng tại mục Nhiệm vụ để nhận lượt chơi
và Home coin, sẽ có các loại nhiệm vụ để người chơi thực hiện bao gồm: nhiệm vụ thực
hiện 1 lần, nhiệm vụ hàng ngày, nhiệm vụ hàng tuần, nhiệm vụ hàng tháng.

2. Nội dung chi tiết:
A. Nhiệm vụ 1 lần duy nhất
Loại nhiệm vụ

Lặp lại

Số Home

Lượt chơi cộng

coin cộng

Bổ sung thông tin

Không có

100

5

Kiểm tra hạn mức vay

Không có

200

10

Tải ứng dụng Home Credit

Không có

300

15

Đăng nhập xác thực Facebook

Không có

100

5

Đăng nhập xác thực Zalo

Không có

100

5

Follow Kênh Zalo của Home Credit

Không có

200

5
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B. Nhiệm vụ ngày
Loại nhiệm vụ

Lặp lại

Số lần có thể

Số Home

Lượt chơi

thực hiện

coin cộng

cộng

1

0

Điểm danh hàng ngày thông qua
ứng dụng điện thoại di động Home Mỗi ngày
Credit Vietnam.

3

Hành trình tài chính thông minh (5
vòng mỗi vòng là 1 câu hỏi tài Mỗi ngày

5

0

chính)

1

Xem video Home Credit

Mỗi ngày

5

0

1

Mời bạn bè chơi trò chơi

Mỗi ngày

5

50

1

Chia sẻ chương trình

Mỗi ngày

1

0

1

C. Nhiệm vụ tuần
Loại nhiệm vụ

Số lần có thể

Số Home

thực hiện

coin cộng

Mỗi tuần

1

200

Mỗi tuần

1

200

Mỗi tuần

1

200

Mỗi tuần

1

100

Số lần có thể

Số Home

thực hiện

coin cộng

1

400

Lặp lại

Điểm danh đủ 7 ngày liên tiếp trên ứng
dụng điện thoại di động Home Credit
Vietnam.
Tham gia trò chơi Vòng Quay Kỳ Diệu
03 ngày trong tuần
Hành trình tài chính thông minh cuối
tuần (15 vòng mỗi vòng là 1 câu hỏi tài
chính)
Đổi ít nhất 1 vật phẩm trong Home Store
– Cửa hàng vật phẩm

D. Nhiệm vụ tháng
Loại nhiệm vụ

Lặp lại

Tham gia sự kiện Homelive hàng tháng

Mỗi tháng
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Điểm danh đủ 15 ngày liên tiếp trên ứng
dụng điện thoại di động Home Credit

Mỗi tháng

1

400

Mỗi tháng

1

400

Mỗi tháng

1

400

Mỗi tháng

1

600

Vietnam.
Tham gia trò chơi Vòng Quay Kỳ Diệu
ít nhất 12 ngày trong tháng
Hành trình tài chính thông minh đặc biệt
(30 vòng mỗi vòng là 1 câu hỏi tài
chính)
Đổi ít nhất 3 vật phẩm trong Home Store
– Cửa hàng vật ph

Ngoài ra, Trong thời gian khuyến mại, Khách hàng khi truy cập vào trang điện tử
www.songvuihomecredit.com hoặc giao diện trò chơi trên ứng dụng Home Credit Vietam
trong khung thời gian quy định sẽ nhận được thêm phần quà tương ứng quy định tại mục E. Sự
kiện đặc biệt.
E. Sự kiện đặc biệt
Nội dung
Truy cập trò chơi thông qua ứng dụng Home Credit
Sự kiện 1

Vietnam vào khung giờ: 11-11h30 mỗi trưa thứ 7
hàng tuần
Tối thứ 5 hàng tuần lúc 20:00 các vật phẩm trong

Sự kiện 2

Home Store – Cửa hàng vật phẩm sẽ giảm giá trị
quy đổi 30%

Sự kiện 3

Xuất hiện khi Home Credit cho ra mắt các sản phẩm,
dịch vụ mới

Lặp lại

Mỗi
tuần
Mỗi
tuần

Số Home
coin cộng

Lượt
chơi
cộng

888

10

0

0

Chưa
cập nhât

Lưu ý: Khách hàng được tùy chọn các thao tác trong chuỗi các thao tác nói trên, việc không thực hiện
hoặc bỏ qua một hoặc các thao tác trong danh sách nói trên sẽ không làm ảnh hưởng tới việc thực
hiện các thao tác khác để nhận lượt chơi của Khách hàng.
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C. Giao diện Home Store – Cửa Hàng Vật Phẩm
2. Mô tả:
Khi chơi trò chơi Vòng Quay Kỳ Diệu và thực hiện nhiệm vụ trong mục “Home Mission

-

– Trạm Nhiệm Vụ” người chơi có cơ hội nhận được vật phẩm trong trò chơi là “Home
coin”, Home coin chỉ được sử dụng để quy đổi các vật phẩm và quà trong trò chơi,
không có giá trị quy đổi thành tiền hoặc các hình thức khác.
Người chơi truy cập giao diện “Home Store – Cửa Hàng Vật Phẩm” để thực hiện đổi
phần thưởng
3. Cách thức quy đổi Home coin thành phần thưởng:

STT

1

2

3

4

5

6

7

8

Số

lượng Vật phẩm/ phần Giới hạn số lần

Home coin
200

Home

coin
2.000 Home
coin

thưởng

quy đổi vật phẩm

01 lượt chơi

Không giới hạn

Yêu cầu quy đổi

Mảnh ghép iPhone
13-

128GB

– Không giới hạn

thường

2.000 Home Thẻ nạp điện thoại
coin

20.000VNĐ

3.000 Home Thẻ nạp điện thoại
coin

50.000VNĐ

7.000 Home Voucher
coin

Got-it

100.000VNĐ

1 lần/tuần

7.000 Home 1 Vé xem phim
coin

CGV

10.000 Home 1 PNJ voucher trị
coin
2.000 Home
Coin

giá 500.000VNĐ

Phải thực hiện 02 nhiệm
vụ gồm:

Voucher VNPAY

(1) Bổ sung thông tin; và

thanh toán khoản

(2) Đăng nhập xác thực

vay 50,000VNĐ

Facebook hoặc Zalo
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9

10

11

12

10.000 Home
Coin

4.000 Home
Coin

5.000 Home
Coin

Voucher VNPAY

Lưu ý: Nhiệm vụ bắt buộc

thanh toán khoản

bổ sung – Áp dụng khi

vay 500,000VNĐ

ứng dụng Home Credit

Giày

(3) Tải ứng dụng Home

Giày

(4) Điểm danh hàng ngày

Một

thông qua ứng dụng điện

200.000VNĐ

thoại di động Home Credit

5.000 Home Tai nghe bluetooth
coin

hồ

5.000 Home minh
coin

Vietnam.

Soundpeats Mini
thông
Xiaomi

Redmi

Watch

2
1 lần/tháng và mỗi

5.000 Home Loa Bluetooth JBL khách
coin

3.000 Home
coin

hàng

chỉ

được đổi 1 loại vật

Go 2
Sạc

15

Credit Vietnam; và

Voucher mua sắm

Lite (Smartwatch)
14

mắt

Một

100.000VNĐ

Đồng
13

Vietnam phiên bản mới ra

Voucher mua sắm

dự

phòng phẩm

ANKER
POWERCORE
SELECT
10000MAH

16

17

18

19

15.000 Home
coin

Airpods Pro

2.500 Home Áo phông - Home Mỗi khách hàng
coin

Credit

được đổi 1 lần

2.500 Home Sổ tay - Home trong suốt chương
coin
2.500 Home
coin

Credit

trình

Dù – Home Credit

* Tùy vào từng vật phẩm sẽ có những nhiệm vụ đặc biệt kèm theo
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3. Cách thức xác định trúng thưởng (mô tả rõ cách thức quay số, rút thăm, quay vòng quay,
cào, bật nắp, mở khoen... cho từng loại giải thưởng):
Khách hàng truy cập vào giao diện “Home Store – Cửa Hàng Vật Phẩm” và tiến hành đổi

-

vật phẩm tương ứng
Khi Khách hàng đổi vật phẩm thành công, hệ thống sẽ tự động trừ đi số Home coin tương

-

ứng mà Khách hàng sở hữu và vật phẩm sẽ được hiển thị tại mục “My Home – Kho Quà
Của Bạn”.
Sau khi Khách hàng đổi thành công, hệ thống sẽ gửi tin nhắn tự động SMS OTP đến số

-

điện thoại Khách hàng đã đăng ký nhằm xác thực số điện thoại của Khách hàng và phòng
tránh gian lận trong việc đổi quà.
Khách hàng nhập mã số đã nhận được qua SMS OTP. Sau khi hệ thống xác minh thành

-

công sẽ tiến hành trao giải theo quy định của chương trình.
Đối với giải quà thẻ điện thoại, hệ thống sẽ tự động nạp số tiền tương ứng với mệnh giá

-

sau khi Khách hàng quy đổi thành công trong vòng 05 ngày làm việc.
Đối với giải quà là voucher got-it, mã khuyến mại thanh toán khoản vay tại Home Credit,

-

mã e-voucher mua sắm, điện thoại, tai nghe bluetooth, loa bluetooth, đồng hồ thông minh
(smartwatch), vé xem phim, sạc dự phòng, áo phông, bình nước, sổ tay. Phần Quà sẽ xuất
hiện tại mục “My Home – Kho Quà Của Bạn”.
Đối với giải quà là voucher mua sắm Giày Một Mã khuyến mại sẽ được thông báo trên

-

giao diện "Home Store – Kho Quà Của Bạn”, Khách hàng sao chép mã khuyến mại và
áp dụng khi thanh toán mua sắm giày Một trên website https://motdoigiay.vn. Voucher
sẽ được phát ra vào ngày 1 mỗi tháng và liên tục đến khi hết chương trình. Hạn sử dụng
trong 60 ngày tính kể từ tháng phát hành.
-

Đối với giải voucher VNPAY thanh toán khoản vay trị giá 500.000 đồng khi thanh toán
tại ứng dụng Home Credit bằng phương thức VNPAY- QR: Sau khi đổi thành công mã
khuyến mại sẽ được xuất hiện tại mục “My Home – Kho Quà Của Bạn”, Khách hàng
sao chép mã khuyến mại và áp dụng khi thanh toán khoản vay Home Credit thông qua
ứng dụng Home Credit và chọn phương thức thanh toán VNPAY- QR. Chỉ số điện thoại
mà Khách hàng đã đăng ký tài khoản tham gia chương trình và quay trúng giải mới có
thể áp dụng mã khuyến mại thanh toán. Mã áp dụng cho thanh toán khoản vay từ
2.000.000 đồng. Thời gian áp dụng: 30 ngày kể từ ngày mã khuyến mại được kích hoạt.
Mã khuyến mại sẽ được kích hoạt trong vòng 07 ngày kể từ ngày Khách hàng trúng
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thưởng. Thời hạn mã khuyến mại VNPAY-QR có hiệu lực: từ ngày 18 tháng 07 năm
2022 đến hết ngày 06 tháng 11 năm 2022.
-

Để đảm bảo tính công bằng, hợp pháp, khách hàng cần xác thực thông tin cá nhân bằng
cách thực hiện nhiệm vụ Bổ sung thông tin cá nhân (bao gồm Họ tên, Số Chứng minh
nhân dân/ Căn cước công dân còn hiệu lực, và Số điện thoại) và đăng nhập tài khoản
facebook . Home Credit có quyền quyết định cuối cùng trong trường hợp các thông tin
khách hàng cung cấp không chính xác hoặc giả mạo.

D. Giao diện Home Event – Quảng Trường Sự Kiện

Trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại, sẽ có xuất hiện sự kiện đặc biệt để tăng thêm
sự hấp dẫn của trò chơi.
1. Thời gian sự kiện: 29/08/2022 – 18/09/2022
2. Tên sự kiện: Trung thu rước “vàng”
3. Cách thức chơi: Người chơi truy cập vào giao diện “Home Event – Quảng Trường Sự
Kiện” để xem thông tin và hướng dẫn cách thức tham gia sự kiện.
4. Nội dung:
-

Trong giao diện “Home Store – Cửa Hàng Vật Phẩm” sẽ xuất hiện 01 vật phẩm đặc
biệt là “bánh trung thu”

-

Số lượng bánh trung thu là không giới hạn trong suốt thời gian diễn ra chương trình.
Mỗi người chơi được đổi 1 bánh trung thu mỗi ngày.

Home coin

Vật phẩm

Phần quà may mắn
Khách hàng có cơ hội mở ra các vật phẩm sau: 1 chỉ

1.000 Home coin

bánh trung thu

vàng PNJ, thẻ nạp điện thoại, voucher got-it, hoặc lời
chúc may mắn.

5. Cách thức xác định trúng thưởng (mô tả rõ cách thức quay số, rút thăm, quay vòng
quay, cào, bật nắp, mở khoen... cho từng loại giải thưởng):
-

Người chơi truy cập vào giao diện Home Store – Cửa Hàng Vật Phẩm và tiến hành đổi
vật phẩm tương ứng
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-

Khi khách hàng đổi vật phẩm thành công, hệ thống sẽ tự động trừ đi số Home coin
tương ứng mà khách hàng sở hữu và vật phẩm sẽ được hiển thị tại mục “My Home –
Kho Quà Của Bạn”.

-

Đối với giải thẻ nạp điện thoại, hệ thống sẽ tự động nạp số tiền tương ứng với mệnh giá
Khách hàng trúng thưởng trong vòng (05) năm ngày.

-

Đối với giải quà 1 chỉ vàng PNJ, voucher got-it, phần quà sẽ xuất hiện tại mục “My
Home – Kho Quà Của Bạn”

3

Cách xem giải thưởng
Tất cả các Giải thưởng trúng thưởng của Khách hàng sẽ được hiện trong mục “My
Home – Kho Quà Của Bạn” trong giao diện “HomeTown - Phố Home”. Khách hàng
có thể kiểm tra và theo dõi kết quả trúng thưởng của mình.

4 Thông báo trúng thưởng, cách thức và thủ tục trao thưởng
- Thông báo trúng thưởng đối với Khách hàng trúng Giải điện thoại iPhone 13 – 128GB:
Home Credit sẽ tiến hành công bố kết quả trúng thưởng và trao giải sau 45 (bốn mươi
lăm) ngày kể từ ngày kết thúc chương trình. Trong đó, Home Credit sẽ đăng tải danh
sách các Khách hàng trúng thưởng ngay trên trang thông tin của Home Credit và liên
lạc trực tiếp qua điện thoại hoặc gửi tin nhắn SMS đến số điện thoại của Khách hàng
trong bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả chương trình.
-

Thông báo trúng thưởng đối với khách hàng trúng Giải tiền mặt: Home Credit sẽ tổng
hợp thông tin khách hàng trúng thưởng và trao giải trong vòng 45 (bốn mươi lăm) ngày
kể từ ngày kết thúc chương trình. Trong đó, Home Credit sẽ thông báo cho khách hàng
trúng thưởng ngay trên giao diện trò chơi và liên lạc trực tiếp với khách hàng qua điện
thoại hoặc gửi SMS đến số điện thoại của khách hàng trong vòng bảy (07) ngày làm việc
kể từ ngày kết thúc chương trình.

-

Cách thức và thủ tục trao thưởng:
Đối với những giải thưởng Tiền Mặt:
+ Khách hàng tiếp nhận thông báo trúng thưởng cần ký vào biên bản xác nhận giải
thưởng (mẫu do Home Credit cung cấp) và gửi bản chụp biên bản xác nhận giải thưởng
đã ký kèm ảnh chụp Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân về địa chỉ email
theo hướng dẫn của Home Credit trong vòng mười (10) ngày làm việc kể từ ngày Home
Credit thông báo kết quả trúng thưởng. Home Credit sẽ tiến hành liên hệ xác nhận thông
tin trong năm (05) ngày làm việc sau khi nhận được bản chụp biên bản xác nhận giải
thưởng và Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân.
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+ Khách hàng trúng thưởng phải nộp các loại thuế liên quan theo quy định của pháp luật
Việt Nam (nếu có).
Đối với những giải thưởng khác:
+ Khách hàng tiếp nhận thông báo trúng thưởng cần cung cấp địa chỉ và thông tin Chứng
minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân về địa chỉ email theo hướng dẫn của Home
Credit trong vòng mười (10) ngày làm việc kể từ ngày Home Credit gửi thông báo kết
quả trúng thưởng. Home Credit sẽ gửi giải thưởng về địa chỉ khách hàng đã cung cấp
hoặc theo địa điểm thỏa thuận với khách hàng đối với giải thưởng hiện vật sau khi hoàn
tất việc xác nhận thông tin.
+ Khách hàng trúng thưởng phải nộp các loại thuế liên quan theo quy định của pháp luật
Việt Nam (nếu có).
Lưu ý: nếu Home Credit không thể liên lạc với Khách hàng hoặc Khách hàng không
cung cấp đầy đủ thông tin như yêu cầu, Home Credit sẽ xử lý giải thưởng theo quy định
pháp luật.
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