
THOẢ SỨC MUA SẮM CÙNG THẺ GHI NỢ NỘI ĐỊA AGRIBANK TẠI 
WINMART 

I. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

Trải nghiệm mua sắm thoả thích cùng thẻ Ghi nợ nội địa Agribank khi tham 
gia thanh toán tại hệ thống Winmart/Winmart+, khách hàng sẽ nhận được tối thiểu 
01 lượt quay may mắn và tối đa 10 lượt quay may mắn để tham gia chương trình 
“Vòng quay may mắn” (sau đây gọi chung là “Lượt quay”) trong mục “Săn 
Thưởng” trên Ứng dụng VinID khi thực hiện thành công nhiệm vụ dưới đây: 

• Với mỗi hoá đơn có giá trị thanh toán từ 100,000 VNĐ thành công bằng thẻ 
Ghi nợ nội địa Agribank theo hình thức Contact/Contactless (bắt đầu bằng số thẻ 
9704) cho các đơn hàng tại các Đơn vị chấp nhận thẻ thuộc hệ thống 
WinMart/WinMart+ trên toàn quốc và có tích điểm qua ứng dụng VinID sẽ nhận 
được 01 lượt quay may mắn để nhận quà trúng thưởng. 

• Các khách hàng sẽ nhận được lượt quay và quay số theo trong vòng 15 ngày 
kể từ ngày phát sinh giao dịch hợp lệ và thành công. Lượt được phát bắt đầu từ 
ngày 04/07/2022. 

II. THỜI GIAN TRIỂN KHAI: Từ 00h00’ ngày 20/06/2022 đến hết 
23h59’ ngày 31/07/2022 hoặc đến khi hết ngân sách Chương trình tùy điều kiện 
nào đến trước. 

III.  QUÀ TẶNG 

 Khi tham gia chương trình quay số, khách hàng sẽ có cơ hội nhận được quà 
tặng như sau: 
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IV. CÁCH THỨC THAM GIA QUAY SỐ 

• Bước 1: Truy cập mục “Săn thưởng” tại màn hình chính trên Ứng dụng 
VinID hoặc thông báo từ ứng dụng VinID về việc Khách hàng đã nhận được lượt 
quay. 

• Bước 2: Chọn mục “….” ở “Săn thưởng” 

• Bước 3: Nhấn “Quay” trên màn hình Săn thưởng để nhận quà. 

• Bước 4: Khách hàng kiểm tra Lượt quay đã nhận tại “Lịch sử” của chương 
trình hoặc trong màn “Quà của tôi” ở “Săn Thưởng” 

V. THỜI GIAN VÀ CÁCH THỨC XÁC ĐỊNH TRÚNG THƯỞNG 

• Khách hàng thực hiện việc quay thưởng trên Ứng dụng VinID từ ngày 
04/07/2021 đến hết ngày 31/07/2022 để xác định giải thưởng trúng thưởng. Số lượt 
quay thưởng của Khách hàng tương ứng với số Lượt quay Vòng quay may mắn mà 
Khách hàng nhận được và tối đa 10 lượt quay/Khách hàng trong suốt thời gian diễn 
ra chương trình. 

• Hệ thống Ứng dụng VinID sẽ xác định ngẫu nhiên giải thưởng Khách 
hàng trúng thưởng trong tổng số lượng giải thưởng còn lại sau mỗi lượt quay Vòng 
quay may mắn. 

• Khách hàng có thể kiểm tra lại thông tin về giải thưởng mà Khách hàng 
trúng thưởng tại mục “Lịch sử” trong màn hình của chương trình Vòng quay may 
mắn trên Ứng dụng VinID. 

VI. CÁCH THỨC NHẬN THƯỞNG 

1. Thời hạn, cách thức thông báo trúng thưởng 

a) Khách hàng trúng thưởng sẽ được Công Ty gửi Thông báo trúng thưởng tới 
Khách hàng trên Ứng dụng VinID và/hoặc thông báo qua số điện thoại và/hoặc thư 
điện tử (email) của Khách hàng đã đăng ký trên Ứng dụng VinID. Cụ thể như sau: 

• Đối với các giải thưởng là quà hiện vật: Công Ty sẽ gửi thông báo trúng 
thưởng tới Khách hàng trên Ứng dụng VinID và/hoặc thông báo qua số điện thoại 
và/hoặc email theo các thông tin mà Khách hàng đăng ký trên Ứng dụng VinID 
trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc chương trình 

• Đối với các giải thưởng là lời chúc và mã quà tặng VinID: Công ty cổ 
phần One Mount Consumer sẽ gửi Thông báo trúng thưởng tới Khách hàng trên 
Ứng dụng VinID trong 120 giây kể từ thời điểm Khách hàng quay số được ra giải 
thưởng thành công trên Ứng dụng VinID. 
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b) Nếu không liên lạc được với Khách hàng do Khách hàng thay đổi số điện 
thoại mà Khách hàng đã đăng ký trên Ứng dụng VinID trước khi hết thời hạn thông 
báo trúng thưởng nói trên, Công ty cổ phần One Mount Consumer sẽ không chịu 
trách nhiệm bất kỳ khiếu nại nào từ Khách hàng. 

c) Danh sách Khách hàng trúng thưởng quà hiện vật sẽ được thông báo trên 
fanpage chính thức của ứng dụng VinID (truy cập đường link: 
https://www.facebook.com/vinid.net) trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày 
xác định Khách hàng trúng thưởng. 

2. Thời gian địa điểm và thủ tục trao thưởng: 

a) Đối với các giải thưởng là quà tặng hiện vật: Quà tặng sẽ được gửi tới 
Khách hàng qua đường bưu điện theo thông tin địa chỉ mà Khách hàng xác nhận 
với Công Ty (như được quy định dưới đây) trong vòng 45 ngày kể từ ngày xác định 
Khách hàng trúng thưởng với điều kiện Khách hàng đã xác nhận và cung cấp đủ 
thông tin nhận thưởng cho Công Ty theo quy định dưới đây. 

• Trong vòng 03 (ba) ngày làm việc từ ngày xác định Khách hàng trúng 
thưởng, Công Ty sẽ gửi Thông báo trúng thưởng tới Khách hàng trên Ứng dụng 
VinID và/hoặc thông báo qua số điện thoại và/hoặc email theo thông tin mà Khách 
hàng đã đăng ký trên Ứng dụng VinID. Đồng thời, Công Ty sẽ xác nhận các thông 
tin Khách hàng, bao gồm: Số điện thoại đã đăng ký trên Ứng dụng VinID, số chứng 
minh nhân dân/Căn cước công dân/Giấy tờ tùy thân hợp lệ khác, địa chỉ liên hệ và 
nhận quà tặng để Công Ty sử dụng làm căn cứ xác nhận khi trao thưởng. 

• Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ thời điểm Khách hàng nhận được 
thông báo trúng thưởng trên Ứng dụng VinID và/hoặc thông báo qua số điện thoại 
và/hoặc email theo thông tin mà Khách hàng đã đăng ký trên Ứng dụng VinID, 
Khách hàng cần xác nhận lại các thông tin như được quy định dưới đây qua email 
cskh@vinid.net, để Công Ty kiểm tra tính chính xác của các thông tin và làm cơ sở 
gửi quà tặng khuyến mại tới cho Khách hàng. Hồ sơ thông tin Khách hàng nhận 
quà tặng trong chương trình khuyến mại bao gồm: (i) ảnh chụp từ bản gốc 
CMND/Căn cước công dân 2 mặt, thông tin Mã số thuế cá nhân (nếu có), ảnh chụp 
màn hình giao dịch chuyển khoản thuế thu nhập cá nhân Khách hàng phải nộp theo 
quy định pháp luật (nếu có) cho Công Ty (“Hồ Sơ Thông Tin Nhận Khuyến Mại”). 
Trong trường hợp Khách hàng không cung cấp đầy đủ Hồ Sơ Thông Tin Nhận 
Khuyến Mại theo quy định nêu trên, Công Ty có quyền từ chối việc trao thưởng 
cho Khách hàng do không có đầy đủ thông tin chính xác để trao thưởng. 

• Khách hàng trúng thưởng sẽ chịu trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân 
theo quy định của pháp luật hiện hành(nếu có). Công Ty sẽ hỗ trợ thu và thay mặt 
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Khách hàng thực hiện nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định pháp luật, căn cứ 
theo thông tin Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân và/hoặc mã số thuế cá 
nhân của Khách hàng. Để làm rõ, số tiền nộp thuế thu nhập cá nhân được Khách 
hàng thực hiện chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Công Ty theo thông tin 
tại Thông báo trúng thưởng mà Công Ty gửi tới Khách Hàng. Trường hợp Khách 
hàng không đồng ý nộp thuế thu nhập cá nhân và/hoặc không nộp thuế thu nhập cá 
nhân trong vòng 10 (mười) ngày kể từ ngày Công Ty gửi thông báo trúng thưởng, 
Khách hàng được xem là từ chối nhận giải thưởng và Công Ty có quyền từ chối 
trao thưởng cho Khách hàng. 

• Quà tặng sẽ được gửi tới tay Khách hàng qua đường bưu điện theo thông 
tin địa chỉ mà khách hàng cung cấp và/hoặc xác nhận với Công ty cổ phần One 
Mount Consumer (cách thức trao thưởng này không thống nhất với nội dung giải 
thưởng) trong thời hạn được nêu trong thông báo trúng thưởng được Công ty cổ 
phần One Mount Consumer gửi tới Khách hàng (tính từ ngày Khách hàng cung cấp 
đầy đủ Hồ Sơ Thông Tin Nhận Khuyến Mại theo quy định của chương trình); tuy 
nhiên, trong moi trường hợp, thời gian trao quà tặng cho Khách hàng không vượt 
quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian thực hiện chương trình khuyến mại. Lưu 
ý, khi nhận thưởng, Khách hàng cần mang theo CMND/Căn cước công dân/Giấy tờ 
tùy thân khác có giá trị tương đương (bản gốc) như đã cung cấp thông tin cho Công 
Ty khi nhận được Thông báo trúng thưởng để Công ty cổ phần One Mount 
Consumer/nhân viên giao/trao tặng quà tặng xác minh thông tin của Khách hàng 
trúng thưởng. 

• Nếu không liên lạc được với Khách Hàng do Khách Hàng thay đổi địa chỉ 
hoặc thay đổi số điện thoại, địa chỉ thư điện tử (email) mà Khách hàng đã đăng ký 
trên Ứng dụng VinID dẫn tới Công Ty không thể liên hệ với Khách hàng để trao 
thưởng và/hoặc không thể thực hiện việc trao thưởng cho Khách hàng, Công Ty sẽ 
không chịu trách nhiệm với bất kỳ khiếu nại nào từ Khách hàng. 

• Mỗi Khách hàng chỉ được sử dụng một số điện thoại và một thiết bị chỉ 
được đăng nhập 01 Tài Khoản VinID duy nhất để tham gia Chương Trình. 

• Các Tài Khoản VinID tham gia chương trình phải là các tài khoản được 
đăng nhập bằng thiết bị di động cá nhân, không thông qua các công cụ giả lập khác. 

• Giá trị quy đổi Điểm VinID và việc sử dụng Điểm VinID được thực hiện 
theo quy định tại chương trình “VinID – Chương trình chăm sóc Khách hàng thân 
thiết của Tập đoàn Vingroup”. 

• Mỗi mã giảm giá, mã quà tặng, mã nạp điểm VinID trúng thưởng có điều 
kiện và điều khoản nhất định để sử dụng, Khách hàng vui lòng đọc kỹ cách sử dụng 



5 

được ghi nhận tại thông tin mã giảm giá, mã quà tặng, mã nạp điểm VinID này. 
Công ty cổ phần One Mount Consumer không có trách nhiệm cung cấp lại/tái sử 
dụng các Voucher đã hết hạn sử dụng hoặc được sử dụng không đúng cách. 

• Cán bộ nhân viên thuộc tập đoàn One Mount (bao gồm: Công ty cổ phần 
One Mount Group, Công ty One Mount Consumer, Công ty One Mount 
Distribution; Công ty One Mount Real Estate, và Công ty cổ phần VinID Pay) 
không được nhận các quà tặng hiện vật 

• Công ty cổ phần One Mount Consumer có quyền từ chối trao quà tặng 
và/hoặc thu hồi quà tặng của chương trình khuyến mại đã trao/tặng cho Khách hàng 
(bao gồm quà tặng đặc biệt) trong trường hợp Công Ty có bằng chứng để chứng 
minh rằng Khách hàng có dấu hiệu gian lận, giả mạo, lợi dụng các điều khoản của 
chương trình khuyến mại để trục lợi. Mọi hành vi vô tình hoặc cố ý khai báo thông 
tin sai sự thật, sử dụng phần mềm của bất kỳ bên thứ ba nào, bất kỳ trình giả lập 
hoặc thiết bị khác để tác động vào hệ thống của Ứng dụng VinID đều bị xem là 
hành vi gian lận, không minh bạch. 

• Các giải thưởng không có giá trị chuyển nhượng và quy đổi thành tiền mặt 
hoặc các quà tặng khác có giá trị tương đương. 

• Mọi khiếu nại tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, 
Công ty cổ phần One Mount Consumer 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. 

• Nếu được Khách hàng đồng ý, Công ty cổ phần One Mount Consumer sẽ 
sử dụng tên và hình ảnh của khách hàng cùng số điện thoại được ẩn đi 02 (hai) số 
cuối để sử dụng cho mục đích quảng cáo thương mại. 

• Khách hàng có trách nhiệm kiểm tra giải thưởng trước khi ký xác nhận. 
Mọi thắc mắc, khiếu nại về phần thưởng bao gồm nhưng không giới hạn tính 
nguyên vẹn của hiện vật sẽ không được Công ty cổ phần One Mount Consumer 
tiếp nhận sau khi Khách hàng ký nhận quà tặng. 

• Khách hàng cam đoan và bảo đảm các thông tin được Khách hàng cung 
cấp trong chương trình khuyến mại này để xem xét các điều kiện hưởng khuyến 
mại là chính xác, trung thực. Theo đó, Công Ty có toàn quyền từ chối trao quà tặng 
trong chương trình khuyến mại cho bất kỳ Khách hàng nào mà cung cấp thông tin 
không hợp lệ, không rõ ràng, không đầy đủ hoặc vi phạm bất kỳ điều khoản và điều 
kiện nào của Thể lệ chương trình. 
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• Sau khi kết thúc chương trình khuyến mại, Công ty cổ phần One Mount 
Consumer có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện chương trình khuyến mại trên 
theo đúng quy định của pháp luật về thời hạn báo cáo, chịu trách nhiệm và lưu trữ 
hồ sơ báo cáo, các giấy tờ kèm theo theo quy định của pháp luật phục vụ thanh tra, 
kiểm tra. 

• Đối với những giải thưởng không có người trúng thưởng và giải thưởng 
không có người nhận, Công ty cổ phần One Mount Consumer có trách nhiệm nộp 
50% giá trị đã công bố của giải thưởng đó vào ngân sách nhà nước theo quy định 
tại khoản 4 Điều 96 Luật Thương mại./. 

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, Quý khách vui lòng liên hệ số 
điện thoại Trung tâm Chăm sóc Hỗ trợ khách hàng Agribank: 1900558818/ 
(84)2432053205 hoặc Website www.agribank.com.vn 
 


