
 
 

 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

 

1. Tên chương trình khuyến mại: Vay tiêu dùng, trúng Iphone 

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Hợp đồng tín dụng giữa Công ty Tài chính TNHH HD SAISON 

(“HD SAISON”) và khách hàng tại địa bàn khuyến mại theo Mục 4 Thể lệ chương trình khuyến 

mại (“Thể lệ”) này (“Hợp đồng tín dụng”). 

3. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/12/2021 đến ngày 31/12/2021. 

4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Tất cả các điểm giới thiệu dịch vụ của HD SAISON trên toàn 

quốc (“Điểm giới thiệu dịch vụ”) 

5. Hình thức khuyến mại: Quay số trúng thưởng. 

6. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại):  

- Các đối tượng được tham gia chương trình khuyến mại: Khách hàng ký Hợp đồng tín dụng với 

HD SAISON tại địa bàn khuyến mại theo Mục 4 Thể lệ này (“Khách hàng”). 

- Các đối tượng không được tham gia chương trình khuyến mại: Nhân viên của HD SAISON, các 

khách hàng dự án, các nhà phân phối, quảng cáo và in ấn phục vụ chương trình khuyến mại này.  

7. Cơ cấu giải thưởng:  

Cơ cấu giải 

thưởng 

Nội dung giải thưởng Trị giá mỗi giải 

thưởng (VNĐ) 
Số giải 

Thành tiền 

(VNĐ) 

Giải đặc biệt Điện thoại Iphone 13 

128GB 
24.490.000 01 24.490.000 

Giải khuyến 

khích 

Phiếu mua sắm Esteem Gift 

của Công ty TNHH MTV 

Mạng Lưới Quà 

1.000.000 99 99.000.000 

Tổng cộng: 100 123.490.000 

Sau đây gọi chung là “Giải thưởng”. 

-  Trị giá Giải thưởng là giá trị được niêm yết bởi nhà cung cấp tại thời điểm tháng 11/2021. Trị giá 

thực tế của giải thưởng có thể thay đổi theo giá thị trường tại thời điểm diễn ra Chương trình. 

- Tổng giá trị Giải thưởng là 123.490.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi ba triệu bốn trăm 

chín mươi nghìn đồng). 

- Tổng giá trị Giải thưởng so với tổng giá trị hàng hóa khuyến mại: Dự kiến 01% (một phần trăm). 

- Giải thưởng không được quy đổi thành tiền mặt. 

8. Nội dung chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại: 

8.1 Điều kiện, cách thức, thủ tục cụ thể Khách hàng phải thực hiện để được tham gia chương 

trình khuyến mại 



 
 

 

- Tất cả các Khách hàng ký Hợp đồng tín dụng với HD SAISON trong thời gian khuyến mại tại 

Điểm giới thiệu dịch vụ trên toàn quốc được tham gia chương trình khuyến mại quay số trúng 

thưởng. 

- Khách hàng ký Hợp đồng tín dụng với HD SAISON sẽ có mã dự thưởng để tham gia chương 

trình. Mã dự thưởng là mã số Hợp đồng tín dụng của Khách hàng ký với HD SAISON, bao gồm 

11 ký tự (“Mã dự thưởng”). 

- Mỗi Hợp đồng tín dụng Khách hàng sẽ nhận được một (01) Mã dự thưởng; căn cứ theo giá trị 

khoản cấp vốn quy định tại mỗi Hợp đồng tín dụng (“Khoản cấp vốn”), số lần Mã dự thưởng 

xuất hiện trong danh sách quay số trúng thưởng của từng đợt quay số (“Danh sách quay số”)  

quy định như sau: 

o Hợp đồng tín dụng có Khoản cấp vốn từ 10 triệu đồng trở xuống: Mã dự thưởng của Khách 

hàng sẽ được xuất hiện 01 (một) lần trong Danh sách quay số; 

o Hợp đồng tín dụng có Khoản cấp vốn trên 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng: Mã dự thưởng của 

Khách hàng sẽ được xuất hiện 02 (hai) lần trong Danh sách quay số; 

o Hợp đồng tín dụng có Khoản cấp vốn trên 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng: Mã dự thưởng của 

Khách hàng sẽ được xuất hiện 03 (ba) lần trong Danh sách quay số;  

o Hợp đồng tín dụng có Khoản cấp vốn trên 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng: Mã dự thưởng của 

Khách hàng sẽ được xuất hiện 04 (bốn) lần trong Danh sách quay số; 

o Hợp đồng tín dụng có Khoản cấp vốn trên 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng: Mã dự thưởng của 

Khách hàng sẽ được xuất hiện 05 (năm) lần trong Danh sách quay số; 

o Hợp đồng tín dụng có Khoản cấp vốn trên 50 triệu đồng đến 60 triệu đồng: Mã dự thưởng của 

Khách hàng sẽ được xuất hiện 06 (sáu) lần trong Danh sách quay số; 

o Hợp đồng tín dụng có Khoản cấp vốn trên 60 triệu đồng: Mã dự thưởng của Khách hàng sẽ 

được xuất hiện 07 (bảy) lần trong Danh sách quay số. 

- Khách hàng tham gia chương trình khuyến mại này được tham gia vào chương trình khuyến mại 

quay số trúng thưởng khác của HD SAISON nếu đáp ứng đủ các điều kiện của thể lệ chương trình 

khuyến mại quay số trúng thưởng đó. 

8.2 Thời gian, cách thức phát hành bằng chứng xác định trúng thưởng 

- Nhân viên của HD SAISON làm việc tại các Điểm giới thiệu dịch vụ sẽ thông báo trực tiếp cho 

Khách hàng biết về cách thức tham dự chương trình khuyến mại, Mã dự thưởng của Khách hàng 

và số lần Mã dự thưởng xuất hiện trong Danh sách quay số ngay sau khi Khách hàng ký tên vào 

bản giấy Hợp đồng tín dụng. 

- Mã dự thưởng là mã số Hợp đồng tín dụng của Khách hàng ký với HD SAISON. Số lượng Mã dự 

thưởng được phát hành dựa trên số lượng Hợp đồng tín dụng được ký trong thời gian khuyến mại. 

- Trường hợp một (01) Khách hàng ký nhiều Hợp đồng tín dụng, số lượng Mã dự thưởng sẽ tương 

ứng với số lượng Hợp đồng tín dụng được ký trong thời gian khuyến mại. 

8.3 Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng  

- Mã dự thưởng hợp lệ là số Hợp đồng tín dụng của Khách hàng ký với HD SAISON, bao gồm 11 

ký tự. 

- Các Mã dự thưởng hợp lệ phải là những số Hợp đồng tín dụng được HD SAISON giải ngân thành 

công trong thời gian khuyến mại.  



 
 

 

- Tổng số bằng chứng xác định trúng thưởng phát hành: căn cứ vào số lượng Hợp đồng tín dụng 

được Khách hàng ký kết với HD SAISON như được quy định tại Mục 8.1 và Mục 8.2 của Thể lệ 

này. 

8.4 Thời gian, địa điểm và cách thức xác định trúng thưởng 

- Thời gian xác định trúng thưởng: 9h00 ngày 15/01/2022. 

- Địa điểm xác định trúng thưởng: 24C Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

- Cách thức xác định trúng thưởng:  

o HD SAISON sẽ sử dụng phần mềm để thực hiện quay số xác định Khách hàng trúng thưởng 

của chương trình khuyến mại. Một Khách hàng bất kỳ tham dự Lễ quay số sẽ được HD 

SAISON mời bấm nút quay số trên phần mềm; Phần mềm quay số dừng lại tại Mã dự thưởng 

nào thì Mã dự thưởng đó sẽ là Mã dự thưởng trúng thưởng. Tổng cộng sẽ có 100 lần quay số 

cho 100 Giải thưởng, thứ tự quay số từ giải khuyến khích đến giải đặc biệt. 

o Khách hàng trúng thưởng hợp lệ là Khách hàng có số Hợp đồng tín dụng tại bản gốc Hợp 

đồng tín dụng được HD SAISON lưu trữ trùng với Mã dự thưởng trúng thưởng vào mỗi lần 

quay số.  

- Lễ quay số sẽ được tổ chức dưới sự chứng kiến của Đại diện HD SAISON và đại diện phía Khách 

hàng tham dự Lễ quay số. Kết quả của buổi Lễ quay số sẽ được lập thành văn bản và có xác nhận 

của Đại diện HD SAISON và đại diện phía Khách hàng tham dự Lễ quay số và là kết quả cuối 

cùng.  

8.5 Thông báo trúng thưởng 

- Sau khi quay số và xác định được Khách hàng trúng thưởng, HD SAISON thông báo trúng 

thưởng trực tiếp cho Khách hàng nếu Khách hàng trúng thưởng có mặt tại buổi Lễ quay số.  

- Trường hợp Khách hàng trúng thưởng không có mặt tại buổi Lễ quay số, HD SAISON sẽ thông 

báo trúng thưởng cho các Khách hàng trúng thưởng thông qua số điện thoại Khách hàng đã đăng 

ký khi ký Hợp đồng tín dụng với HD SAISON trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày xác 

định Khách hàng trúng thưởng.  

8.6  Thời gian, địa điểm, cách thức và thủ tục trao thưởng 

- Địa điểm trao thưởng:  

o Đối với Khách hàng ký kết Hợp đồng tín dụng với HD SAISON để đáp ứng nhu cầu vay 

tại các Điểm giới thiệu dịch vụ trong khu vực Thành phố Hồ Chí Minh: Giải thưởng được 

trao trực tiếp cho Khách hàng tại trụ sở làm việc của HD SAISON - Tầng 9, Tòa nhà 

Gilimex, 24C Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.  

o Đối với Khách hàng ký kết Hợp đồng tín dụng với HD SAISON để đáp ứng nhu cầu vay  

tại các Điểm giới thiệu dịch vụ ngoài khu vực Thành phố Hồ Chí Minh: Khách hàng đến 

Điểm giới thiệu dịch vụ mà Khách hàng đã ký Hợp đồng tín dụng với HD SAISON để 

nhận Giải thưởng. 

- Cách thức và thủ tục trao thưởng:  

o Khách hàng trúng thưởng phải có thông tin số chứng minh nhân dân, số thẻ căn cước công 

dân hoặc số hộ chiếu trùng khớp với thông tin lưu tại hệ thống HD SAISON khi ký Hợp 

đồng tín dụng. 

o Khi nhận thưởng, Khách hàng trúng thưởng xuất trình bản gốc chứng minh nhân dân hoặc 

thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu.  



 
 

 

o Nhân viên HD SAISON thực hiện kiểm tra, đối chiếu chứng từ và xác nhận Khách hàng 

đáp ứng điều kiện và Thể lệ của chương trình để nhận thưởng.  

o Khách hàng ký xác nhận vào biên bản trao giải thưởng, thực hiện thủ tục kê khai theo quy 

định của pháp luật và chịu trách nhiệm thanh toán thuế thu nhập cá nhân, thuế, phí và các 

chi phí liên quan đến việc nhận giải thưởng (nếu có). 

- Thời hạn kết thúc trao thưởng: Thời hạn cuối cùng HD SAISON có trách nhiệm trao thưởng cho 

Khách hàng là bốn mươi lăm (45) ngày kể từ ngày kết thúc chương trình khuyến mại. 

- Trách nhiệm của khách hàng trúng thưởng đối với chi phí phát sinh khi nhận thưởng, thuế thu 

nhập không thường xuyên: Khách hàng trúng thưởng phải chịu các chi phí phát sinh liên quan đến 

việc trúng thưởng bao gồm các chi phí vận chuyển, đi lại, ăn ở và đóng các khoản thuế thu nhập 

không thường xuyên, thuế (nếu có). 

9. Đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến chương trình 

khuyến mại 

Khách hàng có thể liên hệ đến Bộ phận chăm sóc khách hàng của HD SAISON theo số điện thoại: 

1900 55 88 54 để được hướng dẫn, giải đáp các thắc mắc về chương trình khuyến mại. 

10. Trách nhiệm công bố thông tin 

- Quy định về trách nhiệm của HD SAISON trong việc thông báo công khai chi tiết nội dung của 

Thể lệ chương trình khuyến mại: Nội dung chương trình khuyến mại, Thể lệ chương trình khuyến 

mại sẽ được công bố công khai tại địa bàn thực hiện chương trình khuyến mại quy định tại Mục 4 

Thể lệ này và trên trang thông tin điện tử của HD SAISON (http://www.hdsaison.com.vn). 

- Quy định về trách nhiệm của HD SAISON trong việc công bố kết quả trúng thưởng: Thông tin 

Khách hàng trúng thưởng sẽ được công bố công khai tại địa bàn thực hiện chương trình khuyến 

mại quy định tại Mục 4 Thể lệ này, trên trang thông tin điện tử của HD SAISON và thông báo 

trực tiếp cho Khách hàng trúng Giải thưởng. 

11. Các quy định khác 

- Nếu được Khách hàng trúng Giải thưởng đồng ý, HD SAISON sẽ sử dụng thông tin liên quan và 

hình ảnh của Khách hàng trúng thưởng, hình ảnh trao thưởng và các hình ảnh trong phạm vi 

chương trình khuyến mại vào các hoạt động quảng cáo, truyền thông của HD SAISON. 

- HD SAISON hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc quản lý tính chính xác của bằng chứng trúng 

thưởng. Trường hợp bằng chứng trúng thưởng có sai sót gây hiểu nhầm cho Khách hàng trong 

việc trúng thưởng thì HD SAISON cam kết vẫn trao những Giải thưởng này cho Khách hàng 

trúng thưởng. 

- HD SAISON sẽ thông báo thời gian, địa điểm tổ chức Lễ quay số trúng thưởng, lưu giữ bằng 

chứng xác định trúng thưởng, biên bản tổ chức Lễ quay số trúng thưởng và trao Giải thưởng. 

- Trong trường hợp tranh chấp xảy ra liên quan đến chương trình khuyến mại này, HD SAISON có 

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

định pháp luật. 

- Trường hợp không có người trúng thưởng, HD SAISON sẽ trích nộp một phần giá trị giải thưởng 

đã công bố vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. 

 

http://www.hdsaison.com.vn/

