
 

 

 

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH 

"THỰC HIỆN KHOẢN VAY, GIẢM NGAY 5 TRIỆU ĐỒNG" 

Tên chương trình: "Thực hiện khoản vay, giảm ngay 5 triệu đồng" do Tamo.vn tổ chức; số điện 

thoại liên hệ phòng CSKH 1900 989 980 (Thứ Hai – Thứ Sáu: 8:00 – 18:00) 

Thời gian diễn ra: 13.04.2022 – 24.04.2022. 

Áp dụng cho khách hàng có khoản vay thành công tại Tamo.vn, trong thời gian diễn ra chương 

trình theo đúng thể lệ và điều kiện của chương trình. 

1. Đối tượng tham gia cuộc thi: Phải đáp ứng đủ các điều kiện sau 

• Công dân có quốc tịch Việt Nam, đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, từ đủ 20 tuổi 

đến 60 tuổi (sau đây gọi tắt là "Người tham gia"). 

• Khách hàng đã có ít nhất 01 (một) khoản vay thành công và không có khoản thanh 

toán trễ hạn trước khi diễn ra chương trình tại Tamo.vn. 

• Khách hàng tham gia chương trình có đăng kí khoản vay, nhận giải ngân thành công và 

thanh toán đúng hạn khoản vay này tại Tamo.vn. 

• Nhân viên của Tamo.vn không được tham gia chương trình này. 

2. Thể lệ chương trình 

• Người tham gia sẽ phải tạo khoản vay và nhận giải ngân thành công trong thời gian diễn 

ra chương trình 

• Người tham gia phải hoàn thành nghĩa vụ thanh toán khoản vay này đúng hạn thanh toán 

(Trong trường hợp không thanh toán đúng hạn, Tamo.vn sẽ chọn người trúng thưởng khác) 

• Khi tham gia chương trình, Người tham gia phải đồng ý rằng Tamo.vn sở hữu bản quyền 

hình ảnh của người tham gia khi nhận giải thưởng. Tamo.vn có quyền sử dụng và xuất bản 

hình ảnh này trên các phương tiện truyền thông xã hội, trên các trang web và trên bất kỳ 

phương tiện truyền thông nào khác liên quan đến chương trình, công khai hoặc quảng cáo các 

chương trình khuyến mãi trong tương lai mà không bồi thường cho người tham gia. 

•  Tamo.vn không chịu trách nhiệm về các sự cố cho vay không được chấp thuận, đăng ký 

khoản vay sau hạn chót diễn ra chương trình hoặc không đủ điều kiện tham gia cuộc thi hoặc 

do bất kỳ lỗi kỹ thuật liên quan nào có thể xảy ra bao gồm lỗi máy tính, kết nối trực tuyến, 

điện thoại hoặc các vấn đề kỹ thuật khác. 

• Những người tham gia phải đồng ý rằng khi trở thành người trúng thưởng, Tamo.vn có 

quyền liên hệ với họ thông qua các kênh truyền thông xã hội với mục đích trao giải và các 

hoạt động tiếp thị và truyền thông khác. Người tham gia phải đảm bảo thông tin cá nhân hiện 

tại là chính xác. 

• Người trúng thưởng sẽ được công bố trên các kênh truyền thông của Tamo.vn và sẽ được 

Tamo.vn xác nhận và liên hệ qua điện thoại hoặc email. 



 

 

3. Xác định người trúng thưởng và cách thức trao thưởng 

• Cơ cấu giải thưởng: Tổng cộng có 10 giải, tương ứng trị giá của mỗi giải là 5,000,000 VND 

(Năm triệu Việt Nam đồng). 

• Các thức trao thưởng: trị giá giải thưởng sẽ được trừ thẳng 01 (một) lần vào khoản vay của 

người trúng thưởng. Lưu ý: Trong hợp không sử dụng hết giá trị giải thưởng, số dư còn lại 

sẽ không được quy đổi thành tiền mặt hoặc không được sử dụng cho mục đích khác. 

• Phương thức chọn người trúng thưởng: Mỗi tuần sẽ công bố 05 (năm) người trúng thưởng. 

Việc xác định Khách hàng may mắn trúng thưởng sẽ được chọn ngẫu nhiên thông qua phần 

mềm điện tử, dựa theo thông tin, dữ liệu được cung cấp bởi khách hàng trên hệ thống của 

Tamo.vn. 

• Nếu trong vòng 3 ngày kể từ ngày công bố kết quả, trường hợp Tamo.vn không thể liên lạc 

người trúng thưởng, Tamo.vn có quyền chọn người trúng thưởng là người đủ điều kiện tiếp 

theo. 

• Người trúng thưởng phải đồng ý rằng Tamo.vn sẽ không trả thêm bất kỳ khoản tiền nào 

ngoài giải thưởng người trúng thưởng nhận được. Ngoài ra, Tamo.vn sẽ không trả bất kỳ 

khoản nào trong việc sử dụng hình ảnh người trúng thưởng trên các phương tiện truyền thông 

xã hội, cũng như là để tiếp thị các chương trình giảm giá trong tương lai của Tamo.vn. 

Tamo.vn có quyền trong việc sử dụng vô thời hạn hình ảnh người trúng thưởng cho các quảng 

cáo, chương trình khuyến mãi trong tương lai trên các kênh truyền thông của Tamo.vn, mà 

không cần tới sự đồng ý của người trúng thưởng. 

• Ngày thông báo kết quả dự kiến:  

o Ngày 19.04.2022: thông báo kết quả của tuần từ 13.04.2022 – 17.04.2022 

o Ngày 26.04.2022: thông báo kết quả của tuần từ 18.04.2022 – 24.04.2022 

4. Bảo mật thông tin người tham gia: 

• Tamo.vn cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người tham gia với Chính sách quyền riêng 

tư của Tamo.vn.   

 


