
  

THỂ LỆ CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRONG LIVESTREAM  

HOME LIVE – CUỘC ĐUA SĂN “VÀNG”, RINH NGÀN QUÀ ĐỈNH!  

Thời gian: 17h00 – 18h30 ngày 15/05/2022 tại Fanpage Facebook Home Credit 

Chương trình 1: Kiểm tra hạn mức liền tay, rinh quà cực đỉnh  

1. Đối tượng tham gia: Người xem chương trình livestream tại Fanpage chính thức của Home Credit 

(“Người xem chương trình”).  

 

2. Nội dung chương trình:  

- 250 Người xem chương trình thực hiện kiểm tra hạn mức vay tiền mặt đầu tiên sẽ nhận được e-voucher 

mua sắm Got-it, mỗi e-voucher trị giá 100.000 VNĐ, khi thực hiện nhắn tin về Fanpage Home Credit 

theo cú pháp được người dẫn chương trình công bố.  
- Trong đó, 06 Người xem chương trình được Home Credit giải ngân thành công sớm nhất, mỗi Người 

xem chương trình sẽ nhận được bộ quà tặng của Realme bao gồm (01 điện thoại Realme 9, 01 Tai nghe 

Realme Buds Q2s). Thời gian giải ngân thành công phải được hệ thống Home Credit ghi nhận trong vòng 

10 ngày tính từ ngày diễn ra chương trình livestream.  
 

3. Thể lệ chương trình: 

Trong thời gian livestream, trên màn hình xuất hiện mã QR code để Người xem chương trình quét kiểm tra 

hạn mức hoặc nhấp vào đường dẫn (link) https://bit.ly/3yH0oJU được ghim tại phần bình luận. 

Người xem chương trình thực hiện các bước sau để nhận quà: 

- Sử dụng điện thoại di động quét mã QR code trên màn hình hoặc nhấn vào được link trong phần bình 

luận, tại giao diện kiểm tra hạn mức, điền thông tin số điện thoại + CMND/CCCD để hệ thống kiểm tra 

hạn mức vay. Sau khi nhập mã OTP được gửi về số điện thoại di động của Người xem chương trình, màn 

hình sẽ trả về kết quả kiểm tra hạn mức. 

- Nhắn tin trực tiếp cho Fanpage Home Credit với cú pháp Home Live + SĐT di động đã dùng để kiểm 

tra hạn mức + CMND/CCCD. 

- Dưới đây là một số hình ảnh kết quả kiểm tra hạn mức thành công hợp lệ:  

 

https://bit.ly/3yH0oJU


- Home Credit sẽ kiểm tra thông tin của Người xem chương trình: Thời gian ghi nhận kiểm tra hạn mức 

thành công phải trong thời gian được quy định và thông tin của Người xem chương trình cung cấp trùng 

khớp với thông tin hệ thống Home Credit ghi nhận. 

Lưu ý: 

• Mỗi tài khoản Facebook/ Người xem chương trình thực hiện kiểm tra hạn mức thành công chỉ được nhận 

duy nhất 01 giải thưởng từ chương trình Home Live.  

• Kênh ghi nhận thông tin của Người xem chương trình: Fanpage Home Credit 

• Thời gian Home Credit tiếp nhận thông tin: Từ thời điểm livestream đến hết 23:59 ngày 15/05/2022 

• Danh sách Người xem chương trình trúng giải sẽ được đăng tải trên website homecredit.vn trong vòng 

20 ngày từ ngày diễn ra chương trình.  

• Thời gian trao tặng quà thưởng tối đa 45 ngày kể kể từ ngày diễn ra chương trình.   

Chương trình 02: Đoán trúng tỉ số, săn “Vàng” cùng U23 Việt Nam   

1.    Đối tượng tham gia: Người xem chương trình livestream tại Fanpage chính thức của Home Credit  

2.    Nội dung chương trình:  

Người chơi tham gia bằng cách bình luận vào livestream với cú pháp [tỉ số kết quả trận đấu_tag tên 02 người 

bạn] để có cơ hội nhận được các giải thưởng sau:  

• 01 người tham gia bình luận đúng và sớm nhất sẽ nhận được 01 chỉ vàng PNJ loại vàng miếng 24K (Trị 

giá 5.405.000 VNĐ /01 chỉ) 

• 06 người tham gia bình luận đúng và sớm tiếp theo sẽ nhận được mỗi giải 01 Đồng hồ Realme band 2 

(Trị giá 990.000 VNĐ)  

 3.   Thể lệ chương trình: 

- Mỗi lượt bình luận theo cú pháp hợp lệ sẽ được tính là một (01) mã may mắn. Home Credit sẽ thực hiện 

quay số ngẫu nhiên để chọn ra những người may mắn nhất.t.  

- Không giới hạn số lượt tham gia bình luận của mỗi người. 

- Danh sách người tham gia trúng giải sẽ được đăng tải trên website homecredit.vn trong vòng 20 ngày làm 

việc kể từ ngày diễn ra chương trình.  

- Thời gian trao tặng quà thưởng tối ta 45 ngày kể từ ngày diễn ra chương trình. 

Chương trình 03: Vòng quay may mắn VNPAY    

1.    Đối tượng tham gia: Người xem chương trình livestream tại Fanpage chính thức của Home Credit  

2.    Nội dung chương trình:  

Người xem chương trình thực hiện chia sẻ livestream hoặc bình luận tên người xem khác vào phần bình luận của 

livestream để đạt được một lượt người xem trực tiếp được người dẫn chương trình công bố tại thời điểm diễn ra 

livestream để có cơ hội nhận đường dẫn (link) đến trang quay số của đối tác VNPay với các phần quà tặng giá trị 

như sau:  

• Mã khuyến mại VNPAYHOME20 giảm 20.000 VNĐ cho hóa đơn thanh toán khoản vay từ 200.000 

VNĐ trở lên. 

• Mã khuyến mại VNPAYHOME30 giảm 30.000 VNĐ cho hóa đơn thanh toán khoản vay từ 300.000 

VNĐ trở lên. 



• Mã khuyến mại VNPAYHOME50 giảm 50.000 VNĐ cho hóa đơn thanh toán khoản vay từ 500.000 

VNĐ trở lên. 

• Mã khuyến mại VNPAYHOME100 giảm 100.000 VNĐ cho hóa đơn thanh toán khoản vay từ 1.000.000 

VNĐ trở lên. 

• Mã khuyến mại VNPAYHOME200 giảm 200.000 VNĐ cho hóa đơn thanh toán khoản vay từ 2.000.000 

VNĐ trở lên. 

• Mã khuyến mại VNPAYPMC50 giảm 50.000 VNĐ cho hóa đơn thanh toán từ 500.000 VNĐ trở lên tại 

hệ thống nhà thuốc Pharmacity.  

• Mã khuyến mại VNPAYVAS50 giảm 50.000 VNĐ cho hóa đơn thanh toán từ 500.000 VNĐ trở lên tại 

hệ thống thời trang Vascara. 

3.    Thể lệ chương trình:  

- Mỗi người xem chương trình (tương ứng với mỗi số tài khoản ngân hàng và/hoặc số điện thoại đăng ký 

dịch vụ Mobile Banking/ví điện tử) được sử dụng mã khuyến mại tối đa một (01) lần/01 chương trình.  

- Đối với mã khuyến mại VNPAYHOME20, VNPAYHOME30, VNPAYHOME50, VNPAYHOME100, 

VNPAYHOME200 áp dụng cho người xem chương trình có khoản vay tại Home Credit khi thanh toán khoản 

vay trên ứng dụng Home Credit Vietnam bằng dịch vụ VNPAY QR. 

- Thời hạn sử dụng mã khuyến mại: từ ngày 15 tháng 05 năm 2022 đến hết ngày 15 tháng 06 năm 2022. 

- Giá trị khuyến mại sẽ được trừ trực tiếp vào giá trị giao dịch thanh toán của Khách hàng khi thực hiện 

thanh toán thành công. 

- Mã khuyến mại không có giá trị quy đổi thành tiền mặt, hiện vật có giá trị hoặc hoàn lại tiền thừa.  

- Chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến khi hết ngân sách hoặc áp dụng chặn sử dụng mã khuyến 

mại đối với người xem chương trình mà Home Credit và/hoặc VNPay phát hiện hoặc đã từng phát hiện 

có hành vi hoặc dấu hiệu của việc gian lận hoặc trục lợi chương trình. 

LƯU Ý KHÁC: 

- Home Credit được phép sử dụng tên, hình ảnh và một số thông tin khác (nếu có) của người trúng thưởng 

cho mục đích quảng cáo thương mại và thông tin chương trình (bao gồm nhưng không giới hạn việc thông 

báo danh sách quay số và công bố kết quả chương trình) sau khi được người trúng thưởng đồng ý và cho 

phép. 

- Các quà tặng hiện vật sẽ được Home Credit liên hệ tới người trúng thưởng theo danh sách được công bố 

trên website và sẽ được gửi tới địa chỉ người trúng thưởng cung cấp theo thỏa thuận. 

- Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình, quý khách hàng liên hệ với Phòng Dịch vụ khách hàng của 

Công ty Tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam – Điện thoại: 1900 633 633. 

- Quà tặng của chương trình không có giá trị quy đổi thành tiền mặt và không thể chuyển nhượng cho 

người khác. 

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình livestream này, Home Credit có trách 

nhiệm trực tiếp giải quyết, nếu không thỏa thuận được tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp 

luật. 


