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THỂ LỆ, ĐIỆN KIỆN & ĐIỀU KHOẢN CHƯƠNG TRÌNH 
 

 
 

1.  Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc 
 

2.  Hình thức khuyến mại: Thưởng tiền điện 
 

3.  Thời gian khuyến mại: từ 01/08/2021 đến 31/8/2021 hoặc đến khi trao hết giải cho 95 
khách hàng đầu tiên đủ điều kiện nhận thưởng của chương trình. 
 

4.  Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Sản phẩm Vay Quyền năng của EASY CREDIT. 
(trong đó, ‘Vay Quyền năng’ là tên của sản phẩm vay vốn hạn mức của EASY CREDIT) 
Số lượng hàng hóa, dịch vụ (nếu có): 

 

5.  Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Tiền mặt. 
 

6.  Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại): 
 Khách hàng đăng ký sản phẩm nêu ở mục 4 trên phần mềm KiotViet. 
 

7. Cơ cấu giải thưởng (nội dung giải thưởng, giá trị giải thưởng, số lượng giải thưởng): 
 

Nội dung 
giải thưởng 

Giá trị giải thưởng 
(VNĐ) 

Số giải 
Thành tiền 

(VNĐ) 

Tiền điện 1.000.000 95 95,000,000 

Tổng cộng 95,000,000 

 

8.  Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:  
95,000,000 VNĐ (Chín mươi lăm triệu đồng) 

 

9.  Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại:  
9.1. Chủ đề chương trình khuyến mại: Đồng hành cùng tiểu thương giảm gánh nặng chi phí 

kinh doanh trong mùa dịch  
9.2. Điều kiện, cách thức, thủ tục cụ thể khách hàng phải thực hiện để được tham gia 

chương trình khuyến mại:  
Trong thời gian diễn ra chương trình, thỏa mãn các điều kiện sau, khách hàng sẽ được 
thưởng 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng): 
Điều kiện 1: Khách hàng đăng ký vay Quyền năng qua phần mềm KiotViet và ký kết 
thành công Hợp đồng Cấp hạn mức (không phân biệt giá trị hạn mức vay được duyệt)  
trước ngày 31/08/2021 
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Điều kiện 2: Khách hàng ký kết thành công Hợp đồng Khế ước nhận nợ (KƯNN) đầu tiên 
trước ngày 30/11/2021  
Điều kiện 3: Khách hàng cam kết thời gian duy trì KƯNN đầu tiên theo từng mốc sau:  

 

Số tiền giải ngân khế ước đầu tiên 
Thời gian tối thiểu 

duy trì KUNN 

Từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng 02 tháng 

Từ 100 triệu đồng đến dưới 300  triệu đồng 01 tháng 

Từ 300 triệu đồng đến 500 triệu đồng 15 ngày 

Trường hợp khách hàng tất toán trước thời gian duy trì KƯNN đầu tiên tối thiểu như trên, 
EASY CREDIT có quyền truy thu lại số tiền thưởng đã thanh toán cho khách hàng.  
 
 

9.3. Xác định kết quả:  
9.3.1.   Cách thức ghi nhận: 
  Cách thức ghi nhận đủ điều kiện nhận thưởng: 

- Hợp đồng Cấp hạn mức được ký kết thành công là hợp đồng điện tử được khách 
hàng ký với EASY CREDIT trước ngày 31/08/2021 sau khi đã đọc và đồng ý với 
các quy định, điều khoản của sản phẩm vay Quyền năng (vay hạn mức) thể hiện 
trong nội dung hợp đồng. 
- Hợp đồng KƯNN đầu tiên được ký kết thành công là hợp đồng điện tử được 
khách hàng ký khi gửi yêu cầu rút vốn lần đầu và được EASY CREDIT giải ngân 
thành công trước ngày 30/11/2021. 
Cách thức ghi nhận tham gia chương trình: 
- Khách hàng cam kết bằng phương thức nhấp vào ô “Đồng ý” với Thể lệ, điều 
kiện & điều khoản của Chương trình khuyến mại tại cuối văn bản này trước ngày 
30/11/2021. 
- Trường hợp khách hàng không nhấp vào ô “Đồng ý” đồng nghĩa với việc không 
tham gia chương trình khuyến mại. 

 

 

9.3.2.  Thời gian ghi nhận 
 Thời gian ghi nhận đủ điều kiện nhận thưởng: 

- Thời gian ghi nhận Hợp đồng Cấp hạn mức là thời gian EASY CREDIT xác nhận 
trên hệ thống hợp đồng đã được khách hàng ký kết thành công trước ngày 
31/08/2021. 
- Thời gian ghi nhận Hợp đồng KƯNN đầu tiên là thời gian EASY CREDIT xác 
nhận trên hệ thống hợp đồng đã được khách hàng ký kết và EASY CREDIT đã đi 
thành công lệnh chuyển tiền đầu tiên cho khách hàng trước ngày 30/11/2021. 
Thời gian ghi nhận tham gia chương trình: 
- Thời gian ghi nhận khách hàng tham gia chương trình là thời gian EASY CREDIT 
xác nhận trên hệ thống khách hàng đã nhấp vào ô “Đồng ý” với Thể lệ, điều kiện 
& điều khoản của Chương trình khuyến mại 'tại cuối văn bản mà EASY CREDIT 
gửi qua liên kết trong tin nhắn SMS khi khách hàng đăng ký nhận nợ lần đầu tiên 
không quá ngày 30/11/2021.. 

 

 
9.4. Thông báo nhận thưởng, công bố kết quả, cách thức và thủ tục nhận thưởng 

9.4.1.  Thông báo nhận thưởng: 
 EASY CREDIT sẽ gọi trực tiếp đến số điện thoại của khách hàng để thông báo 

kết quả cho khách hàng đủ điều kiện nhận thưởng. 
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9.4.2.  Cách thức và thủ tục nhận thưởng: 
Sau khi khách hàng xác nhận tham gia chương trình, đồng thời nhận được khoản 
giải ngân cho KƯNN đầu tiên, trong vòng 07 ngày làm việc, EASY CREDIT sẽ 
chuyển khoản tiền thưởng qua số tài khoản đứng tên khách hàng mà khách hàng 
đã cung cấp trên KƯNN đầu tiên.  
 
Khách hàng nhận thưởng phải chịu chi phí phát sinh khi nhận thưởng, thuế thu 
nhập cá nhân và hoặc các chi phí khác liên quan đến khoản thưởng mà khách 
hàng được nhận. 

 

9.4.3.  Công bố kết quả: 
EASY CREDIT chủ động công bố kết quả chương trình (kèm danh sách khách 
hàng nhận thưởng) lên các kênh truyền thông trong vòng 07 ngày kể từ khi kết 
thúc thời gian diễn ra chương trình hoặc khi đã hết giải. 

 

 


