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ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN 

CHƯƠNG TRÌNH 

“ƯU ĐÃI DINING HÀ NỘI” 

(“Điều Khoản và Điều Kiện”) 

Khách hàng cần lưu ý rằng khi Khách hàng tham gia Chương Trình hoặc đồng ý nhận các ưu đãi 

theo Chương Trình, Khách hàng sẽ được xem là đã đọc, hiểu và chấp thuận bản Điều Khoản và 

Điều Kiện này.  

1. “Chương Trình Ưu Đãi Dining Hà Nội” (“Chương Trình” hoặc “Chương Trình Ưu Đãi”) áp 

dụng trên phạm vi toàn quốc.  

2. Sản phẩm Ưu đãi: Thẻ Tín Dụng do Công Ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam 

(“HOME CREDIT”) phát hành, bao gồm:  Thẻ Tín dụng với đầu số 4966 (gọi chung là “Thẻ” hoặc 

“Thẻ Tín Dụng”). 

3. Thời gian Chương Trình: từ ngày 01/04/2020 đến hết ngày 06/08/2020, cụ thể như bên dưới. 

4. Chủ Thẻ được xem là hợp lệ khi thỏa mãn tất cả những điều kiệu sau (“Chủ Thẻ Hợp Lệ”): (i) 

Đang sử dụng Thẻ Tín Dụng Home Credit; (ii) Giao dịch chi tiêu hợp lệ phải được ghi nhận trên 

hệ thống của HOME CREDIT trong Thời Gian Chương Trình (thời gian được dựa theo ghi nhận 

trên hệ thống của HOME CREDIT).  

5. Nội dung Chương Trình:  

Chương Trình Ưu Đãi Dining Hà Nội: 

Ngày giao dịch: từ (và bao gồm) 01/04/2020 đến hết 06/08/2020, hoặc đến khi hết kinh phí thực 

hiện   

Tổng kinh phí: 99.900.000VND 

Ngày hệ thống ghi nhận giao dịch: trước 15/08/2020  

Thời gian Khách hàng nhận quà tặng: không trễ hơn 30/08/2020  

Chi tiết ưu đãi: 

 Tên Nhà Hàng Ưu Đãi từ Home Credit (hoàn dưới dạng điểm thưởng) 

Go Pizza Hoàn thêm 20% (tối đa 300K/giao dịch đầu tiên/ tháng). 

Hoàng Long Tửu Hoàn thêm 25% (tối đa 300K/giao dịch đầu tiên/ tháng). 

Lẩu cháo Trần Châu 

Phỉ Thúy 

Hoàn thêm 5% (tối đa 300K/giao dịch đầu tiên/ tháng). 

Wine Vintage Club Hoàn thêm 25% (tối đa 300K/giao dịch đầu tiên/ tháng). 

Nhà hàng Ipot Hoàn thêm 25% (tối đa 300K/giao dịch đầu tiên/ tháng). 

 

Quy định chung của Chương Trình Ưu đãi: 

Số điểm được hoàn sẽ được chuyển một (01) lần vào tài khoản Thẻ của Chủ Thẻ Chính và sẽ được 

cộng dồn vào tổng điểm tích lũy được thể hiện trên bảng sao kê Thẻ Tín Dụng của khách hàng đủ 

điều kiện trong kỳ sao kê HOME CREDIT tiến hành trả thưởng. 
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6. Chương trình vẫn được áp dụng đồng thời với chương trình tích lũy điểm thưởng thẻ tín dụng 

của Home Credit. 

7. Giao Dịch Hợp Lệ (viết tắt là “Giao dịch”) là những giao dịch được tham gia Chương trình bao 

gồm: giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ bằng Thẻ thành công tại các điểm chấp nhận thẻ như 

được Home Credit quy định tại chương trình này. 

8. Giao dịch không hợp lệ đối với các khoản phí thường niên, các giao dịch thanh toán các khoản 

phí ngân hàng hoặc các khoản trả góp định kỳ, các giao dịch liên quan đến hoạt động đánh bạc, 

nạp tiền từ Thẻ Tín Dụng vào ví điện tử hoặc các giao dịch bất hợp pháp khác.  

9. Các giao dịch bị hủy, có tranh chấp, chưa được ghi nhận hoặc được hoàn lại trong hoặc sau Thời 

Gian Chương Trình sẽ không được tính là Giao Dịch Hợp Lệ và không được hưởng Ưu đãi.  

10. HOME CREDIT có quyền trừ số điểm thưởng tương ứng từ tài khoản Thẻ nếu xác định được 

rằng giao dịch không hợp lệ.  

11. Chủ Thẻ sẽ mất quyền nhận hoàn điểm nếu trước hoặc vào ngày Home Credit tiến hành trả 

thưởng:  

• Chủ Thẻ đăng ký hủy Thẻ hoặc đã hủy Thẻ; hoặc  

• Chủ Thẻ có Thẻ Tín Dụng Home Credit đang/đã trong tình trạng Thẻ bị hủy bởi HOME CREDIT; 

hoặc  

• Chủ Thẻ chậm trả bất cứ một khoản phí hay khoản dư nợ tối thiểu đến hạn nào (được thể hiện 

trên sao kê của khách hàng đó); hoặc   

• Chủ Thẻ đang có món nợ quá hạn đối với bất cứ sản phẩm nào do HOME CREDIT cung cấp. 

12. HOME CREDIT có quyền yêu cầu Chủ Thẻ cung cấp hóa đơn tài chính và các chứng từ liên 

quan chứng minh rằng giao dịch của Chủ Thẻ là hợp pháp/hợp lệ. Trong trường hợp Chủ Thẻ 

không chứng minh được giao dịch của Chủ Thẻ là hợp pháp/hợp lệ, thì HOME CREDIT có quyền 

trừ giao dịch này ra khỏi tổng giá trị hoặc danh sách Giao Dịch Hợp Lệ.  

13. HOME CREDIT sẽ căn cứ vào thông tin ngày ghi nhận giao dịch (ngày hệ thống) được lưu trữ 

trên hệ thống của HOME CREDIT để xác định Chủ Thẻ có được thưởng từ Chương Trình hay 

không. Chú ý: Tin nhắn xác nhận giao dịch thành công không có giá trị xác nhận một giao dịch 

thẻ đã được ghi nhận vào hệ thống của HOME CREDIT.  

14. Nếu Chủ Thẻ có câu hỏi hay khiếu nại liên quan đến nội dung và kết quả của Chương Trình, 

để được hỗ trợ giải quyết một cách tốt nhất khách hàng có thể phản hồi HOME CREDIT trong 

vòng 15 ngày kể từ ngày nhận thưởng tương ứng hoặc ngày 30/08/2020 trong trường hợp Chủ Thẻ 

không nhận được điểm thưởng.  

15. Trường hợp có thắc mắc, khiếu nại, Chủ Thẻ có thể liên hệ Trung tâm Dịch vụ Khách hàng 

HOME CREDIT theo dưới đây để được giải đáp *6868 hoặc (028) 38 999 666. 

16. Bản Điều khoản và Điều kiện này được áp dụng đồng thời với Các Điều khoản và Điều Kiện 

của Bản Chấp Thuận Sử Dụng Thẻ Tín Dụng (ĐKĐK Chung) và Điều Khoản Và Điều Kiện 

Chương Trình Tích Lũy Điểm Thưởng Thẻ Tín Dụng.  

17. Bản Điều Khoản và Điều Kiện của Chương Trình này có thể bị điều chỉnh tại từng thời điểm 

theo quyết định của HOME CREDIT. Nội dung thay đổi sẽ được thực hiện thuân thủ theo quy 

định pháp luật và thông báo cho khách hàng trước ngày áp dụng (nếu có).  
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DANH SÁCH CỬA HÀNG ÁP DỤNG CHƯƠNG TRÌNH 

 

STT Tên Cửa Hàng 
Chi 

nhánh 
Địa chỉ 

Thành 

Phố 

Giảm 

trực 

tiếp 

Home 

Credit 

Hoàn 

Tiền Điện Thoại 

1 Go Pizza 1 

24 Phùng Hưng, Hoàn 

Kiếm, Hà Nội HN 15% 20% 037 223 6666 

2 

Lẩu cháo trần châu 

phỉ thúy 1 

Số 23 Lò Đúc, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội HN 30% 5% 0976 611 263 

3 Hoàng Long Tửu 1 

108 Trung Hòa, Cầu 

Giấy, Hà Nội HN 10% 25% 094 702 7799 

4 Wine Vintage CLub 1 

Tầng 1 Trung tâm 

thương mại Sun Plaza, 

Số 69B Thụy Khuê 

(12 Hoàng Hoa 

Thám), Tây Hồ, Hà 

Nội HN 10% 25% 

0961183278 - 

0961359278 

5 Nhà hàng Ipot 1 

81 Trung Hòa, Trung 

Hoà, Cầu Giấy, Hà 

Nội HN 10% 25% 092 620 89 89 

 


