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1. CÁCH THỨC XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG THƯỞNG 

• Giải tháng:  

o Vào ngày 5 hàng tháng, ZaloPay sẽ lựa chọn ngẫu nhiên mã số giao dịch được 

thực hiện cho dịch vụ thanh toán khoản vay trả góp, điện, nước, internet, chung 

cư và học phí của 1 tháng trước đó. Ví dụ: Kết quả quay giải công bố vào ngày 

5/7 là kết quả lựa chọn mã số giao dịch ngẫu nhiên được thực hiện từ ngày 1-

30/6  

o Sau khi mã số giao dịch may mắn được xác định, người dẫn chương trình “Vàng 

này của ai?” sẽ gọi điện trực tiếp cho người may mắn sở hữu mã giao dịch trùng 

khớp với mã số vừa được quay. Người dùng nhận cuộc gọi từ người dẫn chương 

trình trong vòng 2 lần gọi đầu tiên (mỗi lần gọi đến khi điện thoại báo không 

liên lạc được) và xác nhận đã thực hiện thanh toán hóa đơn trên ZaloPay sẽ 

được công nhận trở thành người chiến thắng tạm thời. 

o Nếu khách hàng không nhận điện thoại từ chương trình trong vòng 02 lần gọi 

đầu tiên với điều kiện như trên, khách hàng sẽ không còn là người thắng giải, 

người dẫn chương trình sẽ tiếp tục quay số để tìm lại khách hàng thắng giải. 

Người dẫn chương trình sẽ thực hiện tối đa 03 lần như vậy nếu như không có 

khách hàng nhận điện thoại. 

• Giải tuần:  

o Vào thứ 2 mỗi tuần, ZaloPay sẽ lựa chọn ngẫu nhiên mã số giao dịch được thực 

hiện cho dịch vụ thanh toán khoản vay trả góp, điện, nước, internet, chung cư 

và học phí của 1 tuần (7 ngày) trước đó 

 

2. CÁCH THỨC TRAO THƯỞNG 

2.1 Quy trình trao thưởng 

• Đối với Giải Đặc Biệt (2 chỉ vàng): Sau khi xác định khách hàng trúng giải tạm thời 

trong chương trình quay số, trung tâm chăm sóc khách hàng của ZION gọi trực tiếp 

đến số điện thoại của khách hàng để thông báo trúng thưởng bằng số điện thoại 028 

36225454, sau đó gửi email thông báo trúng thưởng đến email của khách hàng bằng 

email chính thức của ZION: hotro@zalopay.vn. Người trúng thưởng gửi email phản hồi 

xác nhận cách thức và địa điểm nhận thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận 

được email thông báo từ ZION để ZION chuẩn bị cho việc trao thưởng. Việc liên lạc 

giữa ZaloPay và người trúng giải sẽ diễn ra trong 30 ngày kể từ ngày người trúng giải 

xác nhận nhận thưởng. 

• Đối với các giải còn lại, ZION sẽ gửi thông báo đến tài khoản ZaloPay của Khách hàng 

và tài khoản Zalo của Khách hàng thông qua tài khoản Zalo chính thức của ZaloPay. 
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Đồng thời, trung tâm chăm sóc khách hàng của ZION gọi trực tiếp đến số điện thoại 

của khách hàng để thông báo trúng thưởng bằng số điện thoại 028 36225454, sau đó 

gửi email thông báo trúng thưởng đến email của khách hàng bằng email chính thức 

của ZION: hotro@zalopay.vn. Người trúng thưởng xác nhận trúng giải trong vòng 30 

ngày kể từ ngày nhận được thông báo từ ZION để ZION chuẩn bị cho việc trao thưởng. 

 

2.2  Thời gian trao thưởng 

Trong vòng 30 ngày sau khi Khách hàng hoàn thành xác nhận trúng giải.  

 

2.3  Địa điểm và cách thức trao thưởng 

• Nếu người trúng giải Đặc biệt không sinh sống tại Tp. Hồ Chí Minh (theo địa chỉ 

thường trú hoặc tạm trú của người trúng giải): Giải sẽ được trao trực tiếp cho Khách 

hàng tại địa điểm gần nhất trong danh sách các địa điểm trao giải mà ZION thông 

báo tới khách hàng khi khách hàng trúng giải.   

• Nếu người trúng giải Đặc biệt sinh sống tại Tp. Hồ Chí Minh (theo địa chỉ thường trú 

hoặc tạm trú của người trúng giải): Giải sẽ được trao trực tiếp cho Khách hàng tại văn 

phòng Công ty Cổ phần ZION– Địa chỉ Z06, Đường số 13, Phường Tân Thuận Đông, 

Quận 7, TP.HCM. 

• Người trúng giải nhất, nhì, ba sẽ được trao thưởng online. Giá trị giải thưởng được 

gửi đến tài khoản ví điện tử ZaloPay của Khách hàng bằng cách cộng vào số dư ví 

điện tử ZaloPay đó.  

 

2.4  Điều kiện trao thưởng 

• Tài khoản của các người trúng giải phải là tài khoản ví điện tử đã được định danh theo 

quy định của pháp luật tại thời điểm nhận thưởng (bao gồm nhưng không giới hạn 

đăng ký đầy đủ thông tin CMND / CCCD và đang liên kết thẻ/tài khoản ngân hàng với 

tài khoản ví, tên chủ tài khoản ngân hàng liên kết phải trùng với tên ghi trên CMND / 

CCCD của chủ tài khoản Ví điện tử)..  

• Trường hợp tại thời điểm tiến hành trao thưởng, Khách hàng chưa đáp ứng đầy đủ 

diều kiện nhận thưởng của Chương trình, Ban tổ chức sẽ tạm hoãn trao thưởng cho 

đến khi khách hàng cung cấp đầy đủ điều kiện nhận thưởng và khách hàng có trách 

nhiệm hoàn thiện trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của ZION. Thời 

hạn trao giải trong trường hợp này sẽ được kéo dài tương ứng với khoảng thời gian 

khách hàng hoàn thiện điều kiện nhận thưởng.  

• Nếu khách hàng không hoàn thiện điều kiện nhận thưởng trong thời hạn nói trên, ZION 

có quyền không trao giải cho khách hàng. Trong trường hợp này, giá trị giải thưởng 

sẽ được ZION xử lý và trích nộp theo đúng quy định của pháp luật.  

• Người trúng giải Đặc biệt đến địa điểm trao giải, mang theo giấy tờ tùy thân 

(CMND/CCCD) và tài khoản ZaloPay thực hiện giao dịch trúng giải. Giấy tờ tùy thân 
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được cung cấp phải trùng với thông tin đã được người trúng giải đăng ký trên ứng 

dụng ZaloPay và lịch sử giao dịch trên ZaloPay của người trúng giải có mã giao dịch 

trùng khớp với kết quả đã công bố. Ban tổ chức sẽ tiến hành kiểm tra điều kiện trúng 

giải của khách hàng và trao giải khi khách hàng đáp ứng đầy đủ điều kiện. Khách hàng 

ký biên bản xác nhận đã nhận giải thưởng sau khi ZION hoàn thành trao giải. 

• Với các giải còn lại: Hệ thống ZaloPay sẽ xác định tài khoản ZaloPay nào đã thực hiện 

giao dịch có Mã trùng với Mã giao dịch trúng thưởng. Sau đó, hệ thống ZaloPay sẽ tiến 

hành chuyển tiền đến số dư tài khoản ZaloPay trúng giải đã định danh.  

• Thời hạn kết thúc trao thưởng: 30 ngày kể từ kết quả quay thưởng được công bố. Thời 

hạn này có thể được gia hạn trong các trường hợp Ban tổ chức chưa thể phát thưởng 

do lỗi của Khách hàng hoặc do sự kiện bất khả kháng.  

 

2.5 Trách nhiệm của khách hàng trúng thưởng  

• Người trúng thưởng phải chịu chi phí đi lại, ăn ở cho việc nhận thưởng của mình (nếu 

có). 

• Người trúng thưởng phải chịu chi phí vận chuyển giải thưởng (nếu có).Người trúng 

thưởng phải đóng khoản thuế thu nhập không thường xuyên theo quy định của pháp 

luật hiện hành (nếu có), trừ trường hợp Người trúng thưởng và ZION có thỏa thuận 

khác. 

 

3. QUY ĐỊNH KHÁC 

• Người dùng có thể không được tiếp tục tham gia chương trình nếu hệ thống phát hiện 

có hành vi trao đổi, mua bán mã hóa đơn để tham gia quay số. 

• Các mã số giao dịch tham gia quay giải nhất của tháng (tháng n) là những giao dịch 

được thực hiện từ ngày 1 đến ngày cuối cùng của tháng trước đó (Tháng n-1) 

• ZION có quyền sử dụng tên và hình ảnh của Khách hàng trúng thưởng cho mục đích 

báo cáo việc thực hiện Chương trình khuyến mại, công khai việc trao giải và quảng cáo 

thương mại mà không phải trả thêm bất kỳ khoản phí nào. 

• ZION cam kết sẽ không có bất cứ sự phân biệt đối xử nào giữa các khách hàng hợp lệ 

tham gia chương trình và việc lựa chọn Người trúng thưởng được thực hiện ngẫu nhiên 

bằng hệ thống tự động. 

• Trường hợp khách hàng có khiếu nại liên quan đến chương trình khuyến 

mại, vui lòng thông báo cho ZION qua đấu mối liên hệ nêu tại mục 10 trong vòng 15 

ngày kể từ ngày công bố Người trúng thưởngđể các bên cùng thương lượng giải 

quyết. Trường hợp, sau 30 ngày kể từ khi khách hàng liên hệ mà các bên không thể 

giải quyết tranh chấp, khách hàng có thể yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền liên quan 

tới xúc tiến thương mại tham gia giải quyết. Trong trường hợp này, việc trao thưởng 

sẽ được thực hiện sau khi các bên hoàn tất xử lý tranh chấp và thời hạn trao giải sẽ 

được kéo dài thêm một khoàn thời gian tương ứng với thời gian giải quyết tranh chấp 
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• Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình hoặc giải thưởng, khách hàng có thể: 

o Gọi đến tổng đài 1900 545436 (phí dịch vụ là 1.000 VNĐ / phút), phục vụ 24/7;   

o Gửi qua email: hotro@zalopay.vn ; hoặc  

o Đến trực tiếp tại văn phòng của ZION: Z06, Đường số 13, Phường Tân Thuận 

Đông, Quận 7, TPHCM.  
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