
THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH HÁI LỘC ĐẦU XUÂN 

1. Tên Chương trình: “Hái Lộc Đầu Xuân”. 

2. Hàng hóa, dịch vụ: Ví điện tử VNPAY. 

3. Thời gian: Từ ngày 12/02/2021 đến hết ngày 31/03/2021  
(hoặc cho đến khi hết ngân sách, tùy điều kiện nào đến trước). 

4. Địa bàn (phạm vi): Toàn quốc. 

5. Hình thức: Quay số trúng thưởng. 

6. Khách hàng của Chương trình:  

- Khách hàng cá nhân sử dụng Ví điện tử VNPAY bao gồm:  

+ Khách hàng đã đăng ký sử dụng dịch vụ và được VNPAY cấp số tài khoản ví thành 
công trước ngày 12/02/2021 

+ Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ và được VNPAY cấp số tài khoản ví thành công 
trong thời gian diễn ra Chương trình (từ 12/02/2021 đến 31/03/2021) 

7. Cơ cấu giải thưởng: 

Cơ cấu giải thưởng Trị giá giải thưởng (VND) 

Giải Phong bao Tết Thần tài 

Giải Phát lộc phát tài: Tiền Lì xì - Một năm mãi tài lộc 15.236 

Giải Phát tài phát lộc: Tiền Lì xì- Một năm sinh tài lộc 15.536 

Giải Phong bao Tết Sinh lộc 

Giải Lộc phát lộc phát: Tiền Lì xì - Một năm bốn mùa sinh 
lộc 

15.456 

Giải Phát lộc phát lộc: Tiền Lì xì - Một năm phát tài lộc 15.836 

Giải Phong bao Tết Phát tài lộc 



 

Lưu ý về giải thưởng: 

- Khách hàng trúng giải là khách hàng được xác định bởi chương trình phần mềm của 
VNPAY, được triển khai dưới hình vòng quay trên ứng dụng Ví điện tử VNPAY. 

- Khách hàng tự thực hiện thao tác dưới hình thức quay số để có cơ hội trúng thưởng. 

- Khách hàng có 10 cơ hội tham gia (lượt quay)  và tối đa  10 cơ hội trúng thưởng (nhận 
lì xì). 

Giải Tứ phát: Tiền Lì xì - Cả một đời phát tài lộc mãi 18.369 

Giải Tứ lộc: Tiền Lì xì - Nhất phát lộc phát tài 18.683 

Giải Phong bao Tết Cửu - Lộc - Phát 

Giải Đại lộc: Tiền Lì xì- Đại lộc 66.666 

Giải Đại phát: Tiền Lì xì - Đại phát 88.888 

Giải Đại cửu: Tiền Lì xì - Đại cửu 99.999 

Giải Phong bao Tết Đại tài 

Giải Đại tài: Tiền Lì xì- Đại tài 333.333 

Giải Phong bao Tết An khang 

Giải An khang: Tiền Lì xì- An khang 999.999 

Giải Phong bao Tết Thịnh vượng 

Giải Thịnh vượng: Tiền Lì xì - Thịnh vượng 9.999.999 



 

8. Nội dung chi Tiết thể lệ Chương trình: 

8.1 Điều kiện và thủ tục cụ thể khách hàng phải thực hiện để được tham gia Chương trình: 

- Khách hàng cá nhân sử dụng Ví điện tử VNPAY bao gồm:  

+ Khách hàng đã đăng ký sử dụng dịch vụ và được VNPAY cấp số tài khoản ví thành 
công trước ngày 12/02/2021 

+ Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ và được VNPAY cấp số tài khoản ví thành công 
trong thời gian diễn ra Chương trình (từ 12/02/2021 đến 31/03/2021) 

 

 

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

TT Khách hàng Định nghĩa Điều kiện để nhận lượt tham gia  
(Tối đa 10 lượt tham gia/tài khoản) 

1 Khách hàng đã 
đăng ký 

Là những khách hàng 
đã đăng ký sử dụng 
dịch vụ và được 
VNPAY cấp số tài 
khoản ví thành công 
trước ngày 12/02/2021 

Thực hiện thành công một trong 
những thao tác sau trong thời gian 
diễn ra Chương trình (12/02 – 
31/03/2021): 

- Chuyển tiền 
- Định danh tài khoản 
- Liên kết ngân hàng 
- Thực hiện một giao dịch thanh 

toán bất kỳ 
Với mỗi thao tác thành công khách 
hàng nhận được 01 lượt tham gia 
chương trình. 

2 Khách hàng 
đăng ký mới 

Là những khách hàng 
đăng ký sử dụng dịch 
vụ và được VNPAY cấp 
số tài khoản ví thành 
công trong thời gian 
diễn ra Chương trình 
(12/02 – 31/03/2021)  

Thực hiện thành công một trong 
những thao tác sau trong thời gian 
diễn ra CTKM (12/02 – 31/03/2021): 

- Đăng ký sử dụng dịch vụ và 
được VNPAY cấp số tài khoản 
ví thành công 

- Chuyển tiền 
- Định danh tài khoản 
- Liên kết ngân hàng 
- Thực hiện một giao dịch thanh 

toán bất kỳ (nạp tiền điện thoại, 
nộp tiền điện, nước, internet…) 

Với mỗi thao tác thành công khách 
hàng nhận được 01 lượt tham gia 
chương trình. 



- Cách thức phát hành bằng chứng xác thực trúng thưởng:  

+ Với mỗi khách hàng  đủ điều kiện tham gia  Chương trình (chi tiết tại phần 8.1)  trên 
ứng dụng Ví điện tử VNPAY, khách hàng khi nhận được lượt quay sẽ tự tiến hành quay 
số. VNPAY thông báo tới khách hàng qua tin nhắn OTT trên ứng dụng Ví điện tử 
VNPAY. 

+ Khách hàng truy cập Ứng dụng Ví điện tử VNPAY, chọn chức năng “Hái Lộc Đầu 
Xuân”, nhấn “Quay”, hệ thống sẽ quay số ngẫu nhiên để xác định giải thưởng và hiển thị 
kết quả dưới dạng thông báo trên Ví điện tử VNPAY như sau: “Chúc mừng Quý khách đã 
nhận được [TRỊ GIÁ GIẢI THƯỞNG] [TÊN LÌ XÌ] [LỜI CHÚC MỪNG NĂM MỚI].” 

- Thời gian tham gia quay thưởng:  

+ Từ 0h ngày 12/02/2021 đến 24h ngày 31/03/2021.  

+ Sau thời gian này, khách hàng không thể tham gia chương trình và số lượt tham gia 
còn lại không thể sử dụng tiếp. 

 

8.3. Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng và tính hợp lệ của bằng chứng xác định 
trúng thưởng 

- Bằng chứng xác định trúng thưởng là lượt tham gia (lượt quay) được tự động cấp cho 
khách hàng khi hoàn thành điều kiện nhận lượt tham gia trên Ví điện tử VNPAY. 

- Tổng số bằng chứng xác định trúng thưởng: Không giới hạn, căn cứ theo số lượng giải 
thưởng (Lì xì) thực tế phát hành trong thời gian diễn ra chương trình. 

 

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

- Khách hàng thực hiện quay thưởng trên Ứng dụng Ví điện tử VNPAY trong thời gian từ 
ngày 12/02/2021 đến hết 31/03/2021. 

+ Khách hàng truy cập Ứng dụng Ví điện tử VNPAY, chọn chức năng “Hái lộc”, nhấn 
“Quay”, hệ thống sẽ quay số ngẫu nhiên để xác định giải thưởng và hiển thị kết quả dưới 
dạng thông báo trên Ví điện tử VNPAY như sau: “Chúc mừng Quý khách đã nhận được 
[TRỊ GIÁ GIẢI THƯỞNG] [TÊN LÌ XÌ] [LỜI CHÚC MỪNG NĂM MỚI].” 

- Cách thức xác định mã trúng thưởng:  

+ Việc quay thưởng được thực hiện theo hình thức quay số may mắn bằng phần mềm 
điện tử ngẫu nhiên trên Ứng dụng Ví điện tử VNPAY. 

+ Mỗi lượt quay thưởng được ghi nhận bởi hệ thống VNPAY. 

- Khi quay trúng giải thưởng (lì xì), khách hàng phải thực hiện thao tác bấm vào nút “Nhận lì 
xì” để nhận thưởng về tài khoản ví. Thời hạn bấm nút đến hết ngày 10/04/2021.  

- Điều kiện để khách hàng có thể nhận thưởng là hoàn tất các thao tác định danh và liên kết 
ngân hàng cho tài khoản Ví điện tử VNPAY của khách hàng. 

- Các bước định danh:  



+ Thực hiện đăng nhập, chọn mục  Ví của tôi , chọn chức năng  Thông tin khách hàng, 
chọn  Thông tin định danh . 

+ Thực hiện nhập các thông tin định danh và gửi hình ảnh giấy tờ tùy thân để hoàn thành 
thủ tục định danh.  

+ VNPAY sẽ kiểm tra và phê duyệt độ chính xác của Thông tin định danh. Nếu thông tin 
định danh hợp lệ, khách hàng sẽ được Phê duyệt và hoàn thành việc cập nhật thông tin 
định danh thành công. 

- Các bước liên kết ngân hàng:  

+ Thực hiện đăng nhập, chọn mục  Ví của tôi , chọn chức năng  Ngân hàng liên kết , chọn 
Tạo liên kết mới , chọn hình thức liên kết trực tiếp hoặc gián tiếp và ngân hàng liên kết, 
nhập  Thông tin thẻ . 

+ Khách hàng thực hiện xác nhận liên kết thành công để hoàn tất quy trình Liên kết ngân 
hàng. 

- Mỗi khách hàng có 10 lượt tham gia và tối đa 10 cơ hội nhận thưởng. 

- Thời gian nhận thưởng về tài khoản ví: đến hết ngày 10/04/2021 (Không quy đổi thành tiền 
mặt) 

 

8.5 Thông báo trúng thưởng:  

- Ngay khi khách hàng quay trúng giải thưởng, màn hình hiển thị thông báo kết quả trúng 
thưởng và hệ thống VNPAY ghi nhận thông tin của khách hàng trúng thưởng. 

- VNPAY sẽ tiến hành gửi tin nhắn OTT thông báo tới Khách hàng trong vòng 07 ngày làm 
việc kể từ khi có kết quả quay thưởng của khách hàng. 

 

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

- Địa điểm, cách thức trao thưởng:  

+ Giải thưởng được trao vào Ví điện tử VNPAY của khách hàng (Không quy đổi thành 
tiền mặt) 

- Thủ tục nhận thưởng:  

+ Khi quay trúng thưởng, khách hàng phải thực hiện thao tác bấm vào nút “Nhận lì xì” để 
nhận thưởng về tài khoản ví, thời hạn bấm nút đến hết ngày 10/04/2021.  

- Thời hạn kết thúc trao thưởng:  

+ Đến hết ngày 10/04/2021. 

- Khách hàng trúng thưởng phải chịu mọi thuế thu nhập không thường xuyên (nếu có) theo 
quy định của pháp luật. 

 



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

- Trung tâm Chăm sóc khách hàng - Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam 
(VNPAY): 1900 55 55 77 

 

10. Trách nhiệm thông báo: 

- VNPAY có trách nhiệm thông báo công khai nội dung chi tiết của Thể lệ chương trình này 
tại tất cả các điểm áp dụng chương trình trên toàn quốc hoặc trên các phương tiện thông tin 
đại chúng và website VNPAY tại:  https://vnpay.vn/.  

- Kết quả thực hiện chương trình, danh sách khách hàng trúng giải sẽ được đăng tải trên 
website của VNPAY:  https://vnpay.vn/. 

 

11. Các quy định khác: 

- Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam có quyền sử dụng tên và hình ảnh của 
người trúng giải thưởng cho mục đích truyền thông nếu được sự đồng ý. 

- Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc triển 
khai tổ chức chương trình phải đảm bảo tính ngẫu nhiên, khách quan và công khai. 

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình này, Công ty Cổ phần Giải 
pháp Thanh toán Việt Nam có trách nhiệm trực tiếp giải quyết, nếu không thỏa thuận được 
tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành. 

▪ Sau khi kết thúc chương trình, Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam có trách 
nhiệm báo cáo kết quả thực hiện chương trình trên theo quy định của pháp luật hiện hành 
về thời hạn báo cáo, hồ sơ báo cáo và các giấy tờ kèm theo. 

 

https://vnpay.vn/
https://vnpay.vn/

