
       

  

 

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHƯƠNG TRÌNH  

“XÀI THẢ GA – RINH QUÀ CỰC ĐÃ” CÙNG THẺ FE CREDIT 
 

1. Tên thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại: Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng 

Việt Nam Thịnh Vượng. 

2. Tên chương trình khuyến mại: “Xài Thả Ga – Rinh Quà Cực Đã” (sau đây gọi là “Chương trình”) 

3. Địa bàn thực hiện chương trình: Toàn Quốc 

4. Hình thức khuyến mại:   

Ưu đãi 1: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền (Tặng tiền)  

Ưu đãi 2: Quay số xác định trúng thưởng 

5. Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại:  Dịch vụ thẻ tín dụng quốc tế Mastercard do Công ty Tài chính 

TNHH Một thành viên Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPB FC) phát hành. 

6. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Xe máy, điện thoại, phiếu mua hàng và tiền hoàn lại 

7. Thời gian khuyến mại: từ ngày 03/08/2018 đến hết ngày 31/10/2018 

8. Nội dung chương trình: 

- Ưu Đãi 1: Hoàn tiền lên đến 1.000.000 đồng cho các giao dịch thành công qua thẻ FE CREDIT thỏa 

các điều kiện được nêu trong bảng Điều Khoản và Điều Kiện Chương trình này. 

- Ưu Đãi 2: Cơ hội quay số xác định trúng thưởng với nhiều giải thưởng giá trị cho mỗi chi tiêu qua thẻ 

FE CREDIT đạt từ 2.000.000 đồng trở lên trong thời hạn chương trình. 

9. Điều kiện của chương trình: 

Ưu đãi 1: Hoàn tiền lên đến 1.000.000 đồng:  

- Điều kiện:  

 +  Chủ Thẻ phải có giao dịch chi tiêu hợp lệ và tổng số tiền chi tiêu đạt từ 5.000.000 đồng mỗi tháng 

trong thời gian diễn ra chương trình. 

+  Số lượng giải thưởng và số tiền được hoàn lại trong thời gian diễn ra chương trình có giới hạn, quy 

định cụ thể như sau: 

 

 

 

STT Điều kiện được hoàn tiền 
Số tiền được hoàn 

(ĐVT: Đồng) 

Số 

giải/tháng 

1 
Tổng chi tiêu đạt 15.000.000 đồng sớm nhất 

mỗi tháng 
1.000.000 200 

2 
Tổng chi tiêu đạt 10.000.000 đồng sớm nhất 

mỗi tháng 
500.000 500 

3 
Tổng chi tiêu đạt 5.000.000 đồng sớm nhất 

mỗi tháng 
200.000 2.000 



       

  

- Áp dụng:  

+ Tất cả chủ thẻ FE CREDIT 

+ Không áp dụng cho các giao dịch qua thẻ tham gia chương trình Trả Góp Linh Hoạt và những giao 

dịch rút tiền tham gia chương trình Tiền Mặt Ưu Việt. 

- VPB FC sẽ dựa vào giao dịch đạt sớm nhất đến số tiền tại mỗi mức điều kiện để xác định chủ thẻ thỏa 

điều kiện chương trình; Trong trường hợp có nhiều chủ thẻ cùng thỏa điều kiện cùng một thời điểm, 

VPB FC sẽ lựa chọn chủ thẻ đạt tổng chi tiêu hợp lệ cao nhất. 

- Mỗi chủ thẻ được tham gia một lần duy nhất trong suốt thời gian diễn ra chương trình. 

Ưu đãi 2: Quay số trúng thưởng cho tổng giao dịch chi tiêu đạt 2.000.000 đồng trở lên: 

- Điều kiện:  

+ Chủ thẻ có tổng giao dịch chi tiêu hợp lệ đạt từ 2.000.000 đồng trở lên trong mỗi đợt quay số sẽ 

nhận được một cơ hội quay số xác định trúng thưởng. 

+ Tổng số cơ hội tham gia quay thưởng mà chủ thẻ nhận được mỗi đợt là số nguyên dương, sẽ được 

tính bằng tổng số tiền chi tiêu từ các giao dịch hợp lệ trong đợt chia cho 2.000.000 đồng. Mã số quay 

thưởng là số chứng minh nhân dân của chủ thẻ. Số cơ hội chủ thẻ được tham gia quay số trong mỗi 

đợt là số lần lặp lại của số chứng minh nhân dân của chủ thẻ trong tập dữ liệu quay số đợt đó.  

+ Mỗi đợt, VPB FC tiến hành quay số để chọn ta 01 chủ thẻ trúng giải nhất, 03 chủ thẻ trúng giải nhì 

và 10 khách hàng trúng giải ba.  

+ Cơ cấu giải thưởng mỗi đợt quy định cụ thể như sau: 

Cơ cấu giải 

thưởng 
Nội dung giải thưởng 

Giá trị/giải 

(ĐVT: Đồng) 

 

Số 

giải/đợt 

Giải nhất 01 Xe máy Honda Airblade 50.000.000 1 

Giải nhì 01 Điện thoại Samsung A8 11.000.000 3 

Giải ba 01 phiếu mua hàng siêu thị Big C/CoopMart 3.000.000 10 

 

- Áp dụng:  

+ Tất cả chủ thẻ FE CREDIT. 

+ Không áp dụng cho các giao dịch qua thẻ tham gia chương trình Trả Góp Linh Hoạt và những giao 

dịch rút tiền tham gia chương trình Tiền Mặt Ưu Việt. 

10. Quy định về thời điểm thông báo: 

Ưu đãi 1: Thời gian VPB FC thông báo hoàn tiền trong vòng 15 ngày từ ngày  theo ngày kết thúc quay 

số mỗi đợt được quy định trong Ưu đãi 2 và không quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình. 



       

  

Ưu đãi 2: Thời gian VPB FC quay số và thông báo cho Chủ thẻ như sau: 

Đợt Thời gian mỗi đợt quay số Thời gian thông báo mỗi đợt 

1 12/09/2018 18/09/2018 

2 12/10/2018 18/10/2018 

3 12/11/2018 16/11/2018 

 

- VPB FC sẽ công bố danh sách các Chủ thẻ nhận Ưu đãi 2 trên trang web của VPB FC 

(www.fecredit.com.vn) (bao gồm tên, bốn số cuối của Thẻ Tín Dụng FE CREDIT Chính) 

11. Điều kiện và Điều khoản chung: 

- Không có điều khoản nào tại đây sẽ được áp dụng như một ràng buộc để VPB FC gia hạn chương 

trình này. 

- Chủ Thẻ sẽ không được nhận Ưu đãi 1 và Ưu đãi 2 nếu Chủ Thẻ thanh toán trễ hạn tại VPB FC trong 

Thời hạn chương trình. 

- Chủ thẻ tham gia chương trình khuyến mại này đồng ý rằng:,qua việc tham gia chương trình khuyến 

mại này, Chủ thẻ sẽ bị ràng buộc bởi bản Điều khoản và Điều kiện này, và tiếp tục bị ràng buộc bởi 

các quy định hoặc chỉ thị mà VPB FC sửa đổi tùy theo từng thời điểm.  

- Khách hàng hiểu rõ VPB FC có toàn quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế bất kỳ quy định thuộc điều kiện 

và điều khoản chương trình này theo từng thời điểm. Tất cả các lựa chọn và/hoặc quyết định do VPB 

FC đưa ra liên quan đến chương trình là quyết định cuối cùng và được đăng lên Website của VPB FC 

hoặc bằng bất kỳ phương thức nào mà VPB FC cho là phù hợp. 

- Mọi tranh chấp, bất đồng phát sinh từ/hoặc liên quan đến chương trình 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 Phía 

Nam (STAC) 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. Tòa án có thẩm quyền đối với hoạt động trọng tài là Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ 

Chí Minh. 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. 

- Khách hàng trúng thưởng phải tự chịu trách nhiệm về khoản thuế thu nhập cá nhân và những khoản 

thuế, lệ phí khác có liên quan đến giải thưởng (nếu có) theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện 

hành. 

- Nếu khách hàng trúng thưởng đồng ý, VPB FC sẽ sử dụng tên và hình ảnh của khách hàng trúng 

thưởng cho mục đích quảng cáo thương mại phục vụ chương trình khuyến mại. 

http://www.fecredit.com.vn/


       

  

TERMS AND CONDITIONS 

"EASY TO USE – EASY TO WIN" WITH FE CREDIT CARD 

 

1. Name of trader: VPBank Finance Company Limited (VPB FC) 

2. Name of promotion: “EASY TO USE – EASY TO WIN” (hereinafter referred to as "Promotion”) 

3. Location: nation-wide 

4. Type of promotion:   

Offer 1: Presentation of goods as gifts or free-of-charge provision of services to customers without 

accompanied goods sale and purchase or service provision 

Offer 2: Sale of goods or provision of services together with customers’ participation in promotional 

games of chance 

5. Promised Goods and Services: MasterCard International Credit Card issued by VPBank Finance 

Company Limited (VPB FC) includes Standard/Plus+ Card and / or Gold Card 

6. Goods and services used for sales promotion: motorbikes, smartphones, vouchers and cashback 

7. Promotion period: from 03/08/2018 until 31/10/2018 

8. Content of the promotion: 

- Offer 1: Up to VND 1,000,000 cashback on successful FE CREDIT card transactions following the 

below terms and conditions. 

- Offer 2: Get a chance to enter the Lucky Draw to win valuable gifts for each spending on FE CREDIT 

card from VND 2,000,000 and above during promotion period. 

9. Conditions of the promotion: 

Offer 1: Up to VND 1,000,000 Cashback: 

- Conditions: 

+ The Cardholder must have a valid transaction with a total spending of VND 5,000,000 and above 

per month during the promotion period. 

+ The number of prizes and cashback amount is limited, specifically as follows: 

 

 

 

 

 

 

 

No. Conditions 
Cashback Amount  

(Unit: VND) 

No. of 

prize/month 

1 
The first 200 cardholders who achieve total spending of 

VND 15,000,000 per month 
1,000,000 200 

2 
The first 500 cardholders  who  achieve total spending of 

VND 10,000,000 per month 
500,000 500 

3 
The first 2,000 cardholders  who  achieve total spending 

of VND  5,000,000 per month 
200,000 2,000 



       

  

- Apply for: 

+ All cardholders 

+ Not applicable for transactions joining Retail Instalment Payment Plan (“Tra Gop Linh Hoat”) 

program and withdrawal transactions joining Instalment Payment Plan For Cash (“Tien Mat Uu 

Viet”) program 

- VPB FC will base on the earliest transactions that meet the conditions to determine the cardholders’ 

eligibility for the promotion; In case that many cardholders meet the same conditions at the same time, 

VPB FC will select the cardholders who achieve the highest total spending. 

- Each cardholder only receives this offer 1 time during the promotion period. 

Offer 2: Lucky draw for cardholders who have total spending of VND 2,000,000 and above: 

- Condition: 

+ Cardholders who have a valid total spending of VND 2,000,000 and above per phase of the 

promotion will get a chance to enter the lucky draw. 

+ The total number of entries that the cardholders receive each phase is a positive integer, which will 

be calculated by the total spending amount on eligible transactions in each phase divided by VND 

2,000,000. The entry code is the ID number of the cardholder. The number of entries in each phase is 

the number of repetitions of the ID number of the cardholder in the database of that phase. 

+ In each phase, VPB FC will conduct a dial-up to select 01 first-prize winner, 03 second-prize 

winners and 10 third-prize winners. 

+ The structure of each prize is specified as follows: 

Prize Description 
Value/prize 

(Unit: VND) 

No. of 

prize/phase 

Grand Prize 
01 Honda Airblade 2018 

motorbike 
50.000.000 1 

Second Prize 01 Samsung A8 smartphone 11.000.000 3 

Third Prize 
01 Big C/CoopMart 

supermarket voucher 
3.000.000 10 

 

- Apply for: 

+ All cardholders 

+ Not applicable for transactions joining Retail Instalment Payment Plan (“Tra Gop Linh Hoat”) 

program and withdrawal transactions joining Instalment Payment Plan For Cash (“Tien Mat Uu 

Viet”) program  

 

 



       

  

10. Regulations on winners announcement time: 

Offer 1: VPB FC will announce the winners within 15 days of the end of each phase in Offer 2 and no 

more than 45 days after the end of the promotion. 

Offer 2: VPB FC will conduct the lucky draw and notify the customers following the below timeline 

Phase Lucky Draw Date  Announcement Date 

1 12/09/2018 18/09/2018 

2 12/10/2018 18/10/2018 

3 12/11/2018 16/11/2018 

 

- VPB FC will announce the list of the winners who receive offer 2 on VPB FC’s website 

(www.fecredit.com.vn) (including full name, the last 4 digits of their FE CREDIT primary card) 

11. General Terms and Conditions: 

- No condition will be applied as a constraint for VPB FC to renew this promotion. 

- The Cardholder will not receive Offer 1 and Offer 2 if the Cardholder delays the payment for VPB FC 

during the promotion period. 

- The Cardholders joining this promotion will be bound by this Terms and Conditions and continue to 

be bound by the regulations which may be amended by VPB FC from time to time. 

- Customer understands that VPB FC has the right to amend, supplement or replace any provisions of 

these terms and conditions from time to time. Any selections and/or decisions made by VPB FC 

relating to this promotion are the final ones and will be posted on the VPB FC’s website or in any 

other methods deemed appropriate by VPB FC. 

- All disputes arising from or relating to this promotion shall be settled through negotiation or 

conciliation between the related parties. In case that the negotiation or conciliation fails, the parties 

agree to submit the dispute to the Southern Trade Arbitration Center (STAC) in accordance with the 

Arbitration Rules of this Centre and in accordance with the Vietnam Law. The location of the dispute 

is Ho Chi Minh City; the language of the dispute is Vietnamese. The losing party will pay arbitration 

fees. The decision of arbitrator is binding the parties to execute. During the time the arbitrator has not 

yet made a decision, the parties shall continue to perform their duties and responsibilities in accordance 

with the terms and conditions of the promotion. 

- Winning customers must be personally responsible for personal income tax and other taxes and fees 

related to the prizes (if any) in accordance with the current law of Vietnam. 

- If the winning customer agrees, VPB FC will use the name and image of the winning customer for the 

purpose of commercial advertisement for the promotion. 

 

http://www.fecredit.com.vn/

