
       

 

 

THỂ LỆ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH  

“THÊM BẠN - THÊM QUÀ” 
 

I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA 

 

1.  Người giới thiệu hợp lệ: Gọi là “Người Giới Thiệu”. 

1.1. Khách hàng đã có hợp đồng vay bất kỳ các sản phẩm tại Công Ty Tài Chính TNHH MTV 

Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng – Thương hiệu FE CREDIT (gọi tắt là “FE CREDIT”).  

1.2. Khách hàng là chủ Thẻ tín dụng FE CREDIT (FE CREDIT Plus, FE CREDIT Standard, 

FE CREDIT  Gold). 

*Lưu ý:  Người giới thiệu hợp lệ: tất cả các khách hàng sở hữu số điện thoại có thật ngoại trừ 
khách hàng là nhân viên của FE Credit hoặc đã từng là nhân viên của FE Credit, nhân viên của 
các công ty đối tác hiện đang thực hiện dịch vụ bán hộ sản phẩm của FE Credit. 

 

2. Người được giới thiệu hợp lệ: Gọi là “Người Được Giới Thiệu” 

                   2.1.      Là cá nhân chưa từng có bất kỳ khoản vay nào với FE CREDIT.  

 

II. CÁCH THỨC THAM GIA:  

Bước 1: Người Giới Thiệu  truy cập vào website FE CREDIT tại: https://fecredit.com.vn, chọn tham gia 

chương trình  “Thêm Bạn – Thêm Quà” và điền đầy đủ các trường thông tin bắt buộc trên Đơn Đăng Ký. 

Người Giới Thiệu hoàn tất quá trình đăng ký bằng cách xác nhận các điều khoản và điều kiện của chương 

trình. 

Bước 2: Sau khi nhận được Đơn Đăng Ký, nhân viên FE CREDIT sẽ liên hệ với Người Được Giới Thiệu để 

tư vấn về sản phẩm và tiếp nhận hồ sơ đăng ký của Người Được Giới Thiệu.  

Bước 3: Người Được Giới Thiệu hoàn tất và nộp hồ sơ đăng ký vay cho nhân viên của FE CREDIT. 

Bước 4: Sau khi hồ sơ đăng ký vay và khoản vay của Người Được Giới Thiệu được giải ngân thành công. 

Người Giới Thiệu  sẽ nhận được khoản thưởng. 

Lưu ý:  

(1) Trường thông tin cá nhân bắt buộc bao gồm: 

 Thông tin cá nhân của Người Giới Thiệu: Họ và Tên, CMND, điện thoại, số bạn muốn giới thiệu. 

 Thông tin cá nhân của Người Được Giới Thiệu: Họ và Tên, điện thoại 

(2) Số điện thoại đăng ký trên website: https://fecredit.com.vn của Người Được Giới Thiệu là số điện thoại 

chính thức, được sử dụng để Đăng ký vay với FE CREDIT.  

 

https://fecredit.com.vn/


       

 

 

(3) FE CREDIT xác thực Người Giới Thiệu và Người Được Giới Thiệu thông qua số điện thoại và số CMND do 

Người Giới Thiệu cung cấp để nhận khoản thưởng của chương trình.  

(4) Số lần giới thiệu và khoản thưởng của Người Giới Thiệu không bị giới hạn. 

(5)  Nếu có nhiều hơn một Người Giới Thiệu giới thiệu cùng một khách hàng, người đầu tiên cung cấp 

thông tin Người Được Giới Thiệu đến FE Credit sẽ nhận được phần thưởng. 

 

III.  HÌNH THỨC TÍNH THƯỞNG:  

1. Khoản thưởng tương ứng: 310.000 VND/ lần giới thiệu thành công.  

2. Khoản thưởng được chia thành 02 phần bao gồm: 

2.1.  Người Giới Thiệu sẽ nhận được tin nhắn chứa Mã Thẻ Nạp Tiền Điện 

Thoại trị giá 10.000 VND sau 30 ngày làm việc kể từ ngày Người Được 

Giới Thiệu được giải ngân thành công, nếu Người Được Giới Thiệu xác 

nhận đồng ý vay, và hoàn tất nộp hồ sơ đăng ký vay tại FE  CREDIT. 

2.2. Sau khi khoản vay của Người Được Giới Thiệu được giải ngân thành công, 

Người Giới Thiệu sẽ nhận được 300.000 VND thông qua Phương Thức 

Nhận Thưởng đã được Người Giới Thiệu đăng ký trước đó. 

3. Một lượt giới thiệu được xem là thành công: Gọi là “Giới Thiệu Thành Công” khi:  

3.1. Người Giới Thiệu nhận được sự đồng ý từ Người Được Giới Thiệu, cho phép 

Người Giới Thiệu sử dụng và đăng ký thông tin của Người Được Giới Thiệu 

tham gia chương trình “THÊM BẠN - THÊM QUÀ”. 

3.2. Thông tin cá nhân của Người Giới Thiệu và Người Được Giới Thiệu đăng ký 

tham gia chương trình đầy đủ và chính xác.  

3.3. Người Được Giới Thiệu đồng ý đăng ký vay và hoàn tất hồ sơ vay với FE 

CREDIT. 

3.4. Khoản vay của Người Được Giới Thiệu được giải ngân thành công. 

 

 

 

IV. PHƯƠNG THỨC NHẬN THƯỞNG: 

1. Danh sách khách hàng đủ điều kiện nhận thưởng sẽ được FE CREDIT  công bố chính thức trên 

website FE CREDIT: https://fecredit.com.vn hoặc gửi tin nhắn SMS đến khách hàng. 

2. Trong vòng 30 ngày kể từ khi Người Được Giới Thiệu được giải ngân thành công, Người Giới Thiệu 

sẽ nhận được khoản thưởng tương ứng với mỗi lượt giới thiệu thành công thông qua Phương Thức 

Nhận Thưởng đã đăng ký.  

3. FE CREDIT sẽ chuyển khoản thưởng vào tài khoản thanh toán/ tài khoản thẻ tín dụng còn hoạt 

động dựa trên thông tin cá nhân do Người Giới Thiệu cung cấp trong Đơn Đăng Ký của chương 

trình. 

 



       

 

V. ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN KHÁC: 

1. Người Giới Thiệu và Người Được Giới Thiệu khi tham gia vào chương trình (gọi tắt là “khách hàng”) 

xác nhận tất cả những thông tin cung cấp cho Công Ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt 

Nam Thịnh Vượng – Thương hiệu FE CREDIT (gọi tắt là “FE CREDIT”) là hoàn toàn đúng sự thật 

và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã cung cấp. 

2. FE CREDIT có quyền từ chối những hồ sơ đăng ký giới thiệu khách hàng không hợp lệ, không đầy 

đủ.  

3. FE CREDIT không chịu trách nhiệm trong trường hợp Số hợp đồng/Số tài khoản thẻ tín dụng/số 

CMND/số điện thoại mà khách hàng cung cấp trong Đơn Đăng Ký không chính xác dẫn đến việc 

khách hàng không nhận được khoản thưởng theo quy định.  

4. Khách hàng xác nhận và đồng ý cho FE CREDIT sử dụng bao gồm nhưng không giới hạn thông tin 

cá nhân, hình ảnh, tư liệu của khách hàng, người được giới thiệu, thông tin người tham chiếu, 

người thân được khách hàng cung cấp bằng văn bản, trên ứng dụng của các thiết bị điện tử, trang 

thông tin điện tử (website) thuộc FE CREDIT nhằm mục đích phục vụ cho việc quảng bá/quảng 

cáo thương hiệu FE CREDIT trên các phương tiện truyền thông/thông tin đại chúng hoặc bất kì 

mục đích khác phục vụ cho việc kinh doanh của FE CREDIT. 

5. Khách hàng xác nhận và đồng ý để FE CREDIT được tự do cung cấp thông tin của khách hàng, 

người được giới thiệu, thông tin người tham chiếu, người thân do khách hàng cung cấp cho bất kì 

đối tác nào của FE CREDIT và/hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức mà FE CREDIT có thể xét thấy là 

cần thiết vì bất kỳ mục đích nào, bao gồm các cơ quan có thẩm quyền ở Việt Nam hay nước ngoài, 

bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ, bên thứ ba, bất kỳ đối tác kinh doanh mà FE CREDIT có quan hệ giao 

dịch trong quá trình hoạt động của FE CREDIT. 

6. Khách hàng hiểu rõ và đồng ý/ chấp thuận vô điều kiện việc tuân thủ theo các quy định liên quan, 

gắn liền với chương trình Thêm bạn – Thêm Quà  bao gồm nhưng không giới hạn về các quy định 

trong Thể lệ tham gia chương trình Thêm bạn – Thêm Quà do FE CREDIT ban hành nhằm áp 

dụng cho việc thực hiện chương trình. Trong trường hợp khách hàng không thể chấp nhận toàn 

bộ hoặc bất kỳ quy định nào trong Thể Lệ Tham Gia này thì khách hàng có toàn quyền quyết định 

không tham gia chương trình. 

7. Khách hàng hiểu rõ FE CREDIT có toàn quyền sửa đổi bất kỳ quy định thuộc Thể Lệ Tham Gia 

theo từng thời điểm. Tất cả các lựa chọn và/hoặc quyết định do FE CREDIT đưa ra liên quan đến 

Chương trình Thêm bạn – Thêm Quà là quyết định cuối cùng. 

8. Tất cả khoản thưởng quy đổi thành tiền chuyển vào ví điện tử MoMo sẽ do Công ty Cổ phần Dịch 

Vụ Di Động Trực Tuyến (M_Service JSC) chịu trách nhiệm. FE CREDIT không chịu trách nhiệm 

cho bất kì khoản chi phí phát sinh, chênh lệch, khấu trừ (nếu có) cho khoản tiền được quy đổi 

chuyển vào ví điện tử MoMo. 

9. Khách hàng chịu trách nhiệm cho toàn bộ chi phí bao gồm nhưng không giới hạn như các loại 

thuế phát sinh, chênh lệch giá, khấu trừ, chiết khấu khác (nếu có) trong quá trình tham gia 

chương trình. 



       

 

10. Mọi tranh chấp, bất đồng phát sinh từ/hoặc liên quan đến chương trình Thêm bạn – Thêm Quà sẽ 

được giải quyết bằng thương lượng, hòa giải giữa các bên liên quan. Trong trường hợp việc thương 

lượng, hòa giải không thành công, các bên thống nhất đưa vụ tranh chấp ra giải quyết tại Trung 

tâm Trọng tài Thương mại Liên Minh theo Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm này và theo 

quy định của pháp luật Việt Nam. Địa điểm giải quyết tranh chấp là tại Thành phố Hồ Chí Minh, 

ngôn ngữ giải quyết tranh chấp là Tiếng Việt. . Bên thua kiện sẽ phải chịu phí trọng tài. Phán 

quyết trọng tài có giá trị buộc các bên phải thi hành. Trong thời gian Trọng tài chưa đưa ra phán 

quyết, các bên vẫn phải tiếp tục thi hành nghĩa vụ và trách nhiệm của mình theo quy định của Thể 

lệ tham gia chương trình. 

11. Trong trường hợp FE CREDIT bị ngăn cản tiếp tục chương trình Thêm bạn – Thêm Quà hoặc tính 

trọn vẹn và/hoặc tính khả thi của chương trình Thêm bạn – Thêm Quà bị giới hạn do bất kỳ sự kiện 

nào vượt quá tầm kiểm soát của FE CREDIT, bao gồm nhưng không giới hạn ở hỏa hoạn, lũ lụt, 

dịch bệnh, động đất, nổ, tranh chấp lao động hoặc đình công, thiên tai hoặc địch họa, trục trặc vệ 

tinh hoặc trang thiết bị, bạo loạn hoặc dân biến, chiến tranh (cho dù có được tuyên bố hay 

không), đe dọa hoặc hành vi khủng bố, hoặc bất kỳ pháp luật, lệnh hoặc quy định nào của địa 

phương, lệnh của tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền tài phán, nhiễm vi-rút máy vi tính, can thiệp 

trái phép, sự cố máy móc hoặc trang thiết bị, trục trặc kỹ thuật hoặc nguyên nhân khác không 

nằm trong tầm kiểm soát hợp pháp của FE CREDIT, thì FE CREDIT sẽ có quyền rút ngắn, thay 

đổi, tạm ngưng, hủy bỏ hoặc chấm dứt chương trình Thêm bạn – Thêm Quà mà không có bất kỳ 

nghĩa vụ nào nữa. 

 


