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THỂ LỆ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH 

1. Tên chương trình: KHẢO SÁT SẢN PHẨM DÀNH CHO ỨNG DỤNG HOME CREDIT  

2. Mục đích: Khảo sát về sản phẩm bảo vệ màn hình thiết bị điện tử (Cụ thể là bảo hiểm CSP – Crack Screen 

Protect và bảo hiểm ADLD – Accident Damage Liquid Damage) theo đường dẫn tham gia khảo sát của Công 

ty Tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam (“Home Credit”) http://survey.homecredit.vn/11489 sẽ xuất 

hiện trong màn hình thông báo trên ứng dụng (ứng dụng cũ và ứng dụng mới) của Home Credit. 

3. Thời gian tham gia khảo sát: Từ ngày 06/02/2023 đến hết ngày 28/02/2023 

4. Địa bàn (phạm vi) áp dụng: Toàn quốc  

5. Hình thức tham gia: trả lời câu hỏi khảo sát trên đường link http://survey.homecredit.vn/11489  

6. Khách hàng của chương trình khảo sát: 

• Tất cả khách hàng Home Credit quan tâm đến sản phẩm bảo hiểm dành cho thiết bị di động. 

• Các đối tượng khách hàng trên hoàn thành khảo sát tại địa chỉ http://survey.homecredit.vn/11489 trong 

thời gian từ ngày 06/02/2023 đến hết ngày 28/02/2023.  

• Các Khách hàng tham dự Chương trình khảo sát này sẽ không bị hạn chế trong việc tham dự các 

chương trình khảo sát khác thực hiện cùng thời điểm tại Home Credit. 

7. Cách thức tham gia:  

Bước 1: Home Credit gửi thông báo tham gia chương trình cùng đường dẫn qua Zalo hoặc trên ứng dụng 

Home Credit. Khách hàng click vào đường link trên thông báo (http://survey.homecredit.vn/11489) để 

tham gia khảo sát.  

   

Bước 2: Khách hàng trả lời các câu hỏi trong chương trình khảo sát bằng hình thức lựa chọn các câu trả lời mà 

Khách hàng cho là phù hợp.   

Lưu ý: 

- Mỗi Khách hàng được tham gia khảo sát 01 (một) lần trong suốt thời gian diễn ra Chương trình. 

8. Các quy định khác: 

http://survey.homecredit.vn/index.php/114891?lang=vi
http://survey.homecredit.vn/index.php/114891?lang=vi
http://survey.homecredit.vn/11489
http://survey.homecredit.vn/index.php/114891?lang=vi
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a) Home Credit có quyền sử dụng câu trả lời và một số thông tin khác (nếu có) của Khách hàng đã cung cấp 

cho Home Credit để tham gia Chương trình khảo sát cho mục đích xác nhận thông tin hợp lệ . 

b) Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, Home Credit sẽ là bên đưa 

ra quyết định cuối cùng. 

-Hết 


