
 

 

THỂ LỆ CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

1. Tên chương trình: Cà thẻ liền tay, trúng ngay quà lớn 

2. Phạm vi khuyến mại: Toàn quốc 

3. Thời gian khuyến mại: 04/12/2021 – 31/01/2022 

4. Cơ cấu giải thưởng:  

Khách hàng có cơ hội trúng các giải thưởng hấp dẫn dưới đây:  

Giải thưởng Nội dung giải thưởng Đơn giá (VNĐ) Số lượng 

Giải Đặc biệt 
Xe Honda Air Blade 150 ABS 2021 phiên 
bản Đặc Biệt 

57,000,000 1 

Giải Nhất Smart Tivi Samsung 4K 43 inch 15,500,000 15 

Giải Nhì Máy giặt Electrolux 8 Kg 9,000,000 50 

Giải Ba Tủ lạnh Sharp 182 lít 6,000,000 100 

Giải Khuyến khích 
Phiếu mua hàng siêu thị Vinmart/Bách 
Hóa Xanh trị giá 1 triệu đồng 

1,000,000 500 

5. Chi tiết thể lệ của chương trình 

a. Cách thức tham gia: Khách hàng chỉ cần cà thẻ thanh toán khi mua sắm để nhận được các 

ưu đãi hấp dẫn của chương trình, chi tiết: 

Giải thưởng 
Giải Nhất, Giải Nhì, Giải Ba, 

Giải Khuyến khích 
Giải Đặc biệt 

Điều kiện 

nhận thưởng 

Với mỗi lần cà thẻ mua hàng hóa, dịch 

vụ với giá trị từ 50.000 VND trở lên, 

khách hàng có ngay 01 mã dự thưởng 

để quay số trúng 01 trong các giải 

thưởng Nhất/Nhì/Ba/Khuyến khích.  

Trong thời gian chương trình, khách 

hàng có tối thiểu 5 lần cà thẻ mua hàng 

hóa, dịch vụ trong một tháng và mỗi giao 

dịch có giá trị từ 50.000 VND/lần trở 

lên, sẽ được tham gia quay số trúng giải 

Đặc biệt. 

b. Thời gian và địa điểm tổ chức quay số trúng thưởng: 

Chương trình sẽ có 3 đợt quay số với địa điểm và thời gian tổ chức dự kiến như sau:  

 



Đợt Địa điểm Thời gian Số lượng giải thưởng 

Đợt 1 TP.HCM 23/12/2021 

Số lượng giải thưởng* sẽ được quay số là: 

• 05 GIẢI NHẤT 

• 05 GIẢI NHÌ 

• 05 GIẢI BA 

• 25 GIẢI KHUYẾN KHÍCH 

*Áp dụng cho khách hàng thỏa điều kiện quay số từ ngày 

04/12/2021 đến hết ngày 15/12/2021 

Đợt 2 

TP.HCM 10/01/2022  Số lượng giải thưởng* sẽ được quay số tại mỗi địa điểm 

như sau:  

▪ 01 GIẢI NHẤT 

▪ 04 GIẢI NHÌ 

▪ 09 GIẢI BA 

▪ 40 GIẢI KHUYẾN KHÍCH  

 
*Áp dụng cho khách hàng thỏa điều kiện quay số từ ngày 
16/12/2021 đến hết ngày 31/12/2021. 

Hà Nội 11/01/2022 

Hải Phòng 12/01/2022 

Bình Dương 13/01/2022 

Cần Thơ 15/01/2022 

Đợt 3 TP.HCM 16/02/2022 

Số lượng giải thưởng* sẽ được quay số là: 

▪ 5 GIẢI NHẤT 

▪ 25 GIẢI NHÌ 

▪ 50 GIẢI BA 

▪ 275 GIẢI KHUYẾN KHÍCH 

 
*Áp dụng cho khách hàng thỏa điều kiện quay số từ ngày 
01/01/2022 đến hết ngày 31/01/2022. 
 
▪ 01 GIẢI ĐẶC BIỆT** 

**Áp dụng cho khách hàng thỏa điều kiện quay số từ 
ngày 04/12/2021 đến hết ngày 31/01/2022. 

 

c. Cách thức nhận thưởng 

▪ Trong vòng 10 ngày kể từ ngày xác định được người trúng thưởng, VietCredit sẽ thông báo 

danh sách khách hàng trúng thưởng trên website www.vietcredit.vn và gọi điện thoại thông báo 

trực tiếp cho khách hàng trúng thưởng qua số điện thoại khách hàng đã đăng ký với VietCredit. 

▪ Trong vòng 15 ngày kể từ ngày VietCredit thông báo cho khách hàng trúng thưởng, VietCredit 

sẽ cử đại diện trao thưởng trực tiếp cho khách hàng tại Điểm giới thiệu dịch vụ nơi khách hàng 

được phát hành thẻ VietCredit.  

▪ Khách hàng nhận giải thưởng cần xuất trình các giấy tờ sau: 

✓ Trường hợp khách hàng tự đến nhận giải: Khách hàng phải xuất trình CMND/ CCCD bản 

gốc (trong trường hợp không có các giấy tờ tùy thân này thì phải có văn bản xác nhận của 



cơ quan nhà nước có thẩm quyền có kèm theo ảnh) và thẻ tín dụng nội địa VietCredit còn 

hiệu lực.  

✓ Trường hợp khách hàng ủy quyền cho người khác đến nhận giải: CMND/CCCD bản chứng 

thực của người trúng giải; bản sao có công chứng của CMND/CCCD của người nhận thay, 

giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan/tổ chức có thẩm quyền của khách hàng trúng giải 

cho người đến nhận thay; và xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu bản gốc của người đến nhận 

thay. 

6. Quy định chung 

▪ Tại thời điểm nhận quà thưởng, thẻ tín dụng nội địa VietCredit của khách hàng vẫn còn hiệu 

lực và đang sử dụng.  

▪ Mỗi chủ thẻ tín dụng nội địa VietCredit được tham gia quay số trúng thưởng với nhiều mã dự 

thưởng tương ứng với số lần khách hàng giao dịch cà thẻ thanh toán hàng hóa, dịch vụ hợp lệ 

và thỏa điều kiện khác của chương trình.  

▪ Trong vòng 03 ngày trước ngày tổ chức lễ quay số trúng thưởng, VietCredit sẽ gửi tin nhắn 

SMS hoặc email hoặc thông báo qua ứng dụng VietCredit để thông báo cho những khách hàng 

đủ điều kiện tham gia chương trình quay số trúng thưởng và số lượng mã dự thưởng của khách 

hàng tính đến thời điểm áp dụng của mỗi đợt quay số. 

▪ Giá trị giải thưởng đã bao gồm thuế GTGT, không bao gồm phí trước bạ và phí đăng ký, cấp 

biển số xe, phí vận chuyển. Khách hàng trúng thưởng sẽ nộp trả thuế TNCN không thường 

xuyên theo quy định của pháp luật và chi trả các loại phí như phí trước bạ, phí đăng ký, cấp 

biển số xe, phí vận chuyển, phí đi lại... 

▪ VietCredit sẽ sử dụng hình ảnh, thông tin,…của người trúng giải vào mục đích truyền thông cho 

chương trình với sự đồng ý của khách hàng mà không cần trả khoản phí nào.  

▪ Màu sắc của giải thưởng trên các ấn phẩm quảng cáo chỉ mang tính minh họa, màu sắc của 

giải thưởng được trao sẽ tùy thuộc vào màu sắc hiện có của nhà sản xuất. Màu sắc giải thưởng 

được trao ngẫu nhiên cho khách hàng tại thời điểm nhận thưởng.  

▪ Giải thưởng bằng hiện vật sẽ được bảo hành theo chế độ bảo hành của nhà cung cấp giải 

thưởng. 

▪ Giải Đặc biệt, Nhất, Nhì và Ba có thể được quy đổi thành tiền mặt: 

✓ Trường hợp khách hàng nhận thưởng bằng hiện vật, giá trị giải thưởng thực tế sẽ căn cứ 

vào giá mua hàng hóa dùng để khuyến mại theo hóa đơn mua hàng của VietCredit tại thời 

điểm công bố giải thưởng. 

✓ Trường hợp khách hàng nhận thưởng bằng tiền mặt, số tiền thưởng khách hàng được nhận 

bằng trị giá giải thưởng (VNĐ) trong bảng thuộc mục 4 – Cơ cấu giải thưởng. 

 


