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2010

2012

THÀNH L�P
Kh�i Tín D�ng Tiêu Dùng
Ngân hàng Vit Nam Th	nh V��ng

S�n ph�m
Đ�U TIÊN

 Cho vay mua xe máy tr� góp

2018 	ánh d�u ch�ng 	��ng 8 n�m không ng�ng 	�i m�i và phát trin b�n v�ng 
c�a FE CREDIT. Hãy cùng nhìn l�i nh�ng nh�ng c�t m�c 	áng nh� c�a 
chúng ta trên hành trình chinh ph�c và gi� v�ng v� th� trên th� 
tr��ng tài chính tiêu dùng t�i Vi�t Nam và trên th� gi�i.

8 N�M 
SÁNG T�O VÀ PHÁT TRI�N

S�n ph�m
CH� L�C

 Cho vay ti�n m�t

D�n ��u th	 tr��ng
tài chính tiêu dùng

Pháp nhân �c l�p: VPB FC
(th��ng hiu FE CREDIT)

Công ty
Tài chính Tiêu dùng
t�t nh�t Vit Nam
2016

Th��ng hiu
Tài chính Tiêu dùng
t�t nh�t Vit Nam
2016

Th��ng hiu 
Hàng ��u

Công ty
tài Chính Tiêu dùng
t�t nh�t Vit Nam
2015

S�n ph�m
TH� TÍN D�NG

Tiên phong trong ngành
tài chính tiêu dùng

Nâng v�n �i�u l t�

1.900
T� Đ�NG

2.790
T� Đ�NG

Nâng v�n �i�u l

4.474
T� Đ�NG

Nâng v�n �i�u l 7.328
T� Đ�NG

2015
2016

2017

2018

t�

Ti¢p nh�n kho�n v�n
TRI¥U USD100 

t�

Ti¢p nh�n kho�n v�n
TRI¥U USD100 

Th��ng Hiu
Tài Chính Tiêu Dùng
Đt Phá Nh�t
Châu Á 2018

Công Ty
Tài Chính Tiêu Dùng
T�t Nh�t Đông Nam Á 2018

Top 11/500
Doanh Nghip T� Nhân
L�i Nhu�n T�t Nh�t
Vit Nam

Top 10
Th��ng Hiu Tiêu Bi«u
Hi Nh�p Châu Á –
Thái Bình D��ng 2018

Phát hành

500,000
 TH¯ TÍN D±NG

Th��ng hiu
Tài chính Tiêu dùng
t�t nh�t Đông Nam Á
2017

2 Gi�i th�³ng Châu Á
v� Th´ và Thanh toán
Đin tµ Qu�c t¢ (CEPI)

3 Gi�i th�³ng Châu Á
v� Th´ và Thanh toán
Đin tµ Qu�c t¢ (CEPI) 2018

X¢p H¹ng Tín Nhim
CFR M»c B2

Ra m¼t $NAP »ng d�ng cho vay
hoàn toàn t½ �ng ��u tiên t¹i Vit Nam

Phát hành 1 TRI¥U
TH¯ TÍN D±NG

D�n ��u th	 tr��ng v¾i 

> 50% TH¿ PHÀN 

Ti¢p nh�n kho�n v�n
TRI¥U USD50 t� Lion Asia

ĐI�M BÁN HÀNG

Đ�I TÁC
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Các thành viên FE CREDIT thân mến,

Năm Mậu Tuất sắp qua, năm Kỷ Hợi đã đến, tôi xin gửi đến toàn thể cán bộ nhân viên công ty và 
gia đình các bạn lời chúc mừng năm mới Hạnh Phúc – An Khang – Thịnh Vượng!

Thông điệp từ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LÔ BẰNG GIANG
CHỦ TỊCH HĐQT

Bằng những thành quả mà chúng ta 
đã đạt được, bằng uy tín của thương 
hiệu FE CREDIT được khẳng định bởi 
các giải thưởng danh giá, chúng ta 
sẽ tiếp tục mang lại những lợi ích to 
lớn hơn cho cộng đồng, xã hội, nâng 
cao tầm vóc, trí tuệ và năng lực của 
người Việt Nam. 

Nhân dịp năm mới 2019, tôi muốn 
gửi lời cảm ơn chân thành đến tất 
cả các bạn vì những nỗ lực không 
ngừng để mang đến thành công 
hôm nay. Với những cống hiến 
cho sự phát triển của FE CREDIT, 
chúng ta sẽ cùng nhau viết tiếp 
những huyền thoại bằng cách 
chinh phục những nhiệm vụ mới 
đề ra trong năm 2019:

• Đa dạng hóa sản phẩm và phát 
triển chất lượng về chiều sâu, không 
chỉ chú trọng vào quy mô tổ chức mà 
còn phải tập trung nâng cao tính hiệu 
quả của dịch vụ.

• Áp dụng sáng tạo các giải pháp 
công nghệ để tối ưu hóa chi phí vận 
hành, nâng cao trải nghiệm người 
dùng và tạo dựng lòng tin lâu dài cho 
khách hàng.

• Xây dựng văn hóa doanh nghiệp và 
mô hình quản trị đạt chuẩn quốc tế.

Tất cả chúng ta đã cùng kết thúc 
năm 2018 đầy nỗ lực và tự hào. 
Năm qua, nhờ tinh thần làm việc 
không mệt mỏi và sự đoàn kết vượt 
qua mọi khó khăn, chúng ta đã đạt 
được những thành tựu nổi bật:

• Mạnh mẽ vượt qua mọi thách thức 
và giữ vững vị thế thống lĩnh thị 
trường tín dụng tiêu dùng Việt Nam 
với hơn 50% thị phần.

• Xây dựng môi trường làm việc 
chuyên nghiệp, lành mạnh cho hơn 
17,500 nhân viên, trở thành một trong 
Top 50 Thương hiệu nhà tuyển dụng 
hấp dẫn nhất Việt Nam.

Cánh cửa 2019 mở ra với nhiều 
cơ hội cũng như gắn liền với 
những thách thức nhưng tôi tin 
tưởng bằng sự đoàn kết, chúng 
ta sẽ vượt qua mọi khó khăn, 
tăng tốc để hoàn thành các 
mục tiêu đã định và về đích 
đúng hẹn, nâng cao uy tín, 
năng lực, giá trị của tổ chức, 
đồng thời mang lại sự ổn định 
cuộc sống ấm no, hạnh phúc 
hơn cho mọi người.

Nhân dịp năm mới 2019, một 
lần nữa, thay mặt Hội đồng 
thành viên, tôi gửi lời chúc tới 
tất cả các bạn cùng gia đình 
sức khỏe, hạnh phúc và thành 
công. Chúc FE CREDIT ngày 
càng vững mạnh.

• Hiện thực hóa thêm hàng triệu ước 
mơ với 30% hợp đồng vay mới, góp 
phần giảm nghèo, nâng cao mức 
sống của người dân lao động. 

• Ra mắt thành công nền tảng vay tự 
động đầu tiên tại Việt Nam với gần 
2000 lượt tải mỗi ngày sau 3 tháng, 
giúp khắc phục các hạn chế của quy 
trình cho vay truyền thống và nâng cao 
trải nghiệm người dùng.

• Truyền thông đúng đắn giúp thay đổi 
nhận thức của người dân về tín dụng 
tiêu dùng, góp phần đẩy lùi tín dụng 
đen, thúc đẩy kinh tế - xã hội ngày một 
phát triển.

> 50%
THỊ PHẦN

   30%
HỢP ĐỒNG MỚI

> 17,500
NHÂN VIÊN

Top 50
Thương hiệu
nhà tuyển dụng
hấp dẫn nhất 
Việt Nam

gần 2000
LƯỢT TẢI/NGÀY
(sau 3 tháng ra mắt)

ứng dụng
cho vay tự động 
đầu tiên tại 
Việt Nam

$NAP
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Các bạn đồng nghiệp thân mến,

2018 là một năm đầy thử thách với công ty nhưng cũng 
chính nhờ đó mà chúng ta tự hào hơn về thành tích mà 
FE CREDIT đạt được đặc biệt là những tháng cuối năm 
vừa qua. Quan trọng hơn, chúng ta cảm nhận được 
những cống hiến của đội ngũ lãnh đạo trong việc duy trì 
hoạt động ổn định, lợi thế về nguồn nhân lực sáng giá, 
cùng lòng quyết tâm và đoàn kết của từng thành viên 
trong tập thể FE CREDIT, giúp công ty mạnh mẽ vượt 
qua mọi khó khăn và sẵn sàng trước mọi cơ hội để chinh 
phục những đỉnh cao hơn.

Chúng ta khởi đầu năm 2018 với những con số khả quan 
nhưng sau đó chúng ta chứng kiến sự sụt giảm doanh 
số do ảnh hưởng của việc thiếu hụt nguồn lực từ đội ngũ 
Thu hồi nợ. Cùng lúc, chúng ta phải đối mặt với những 
thông tin truyền thông sai sự thật. Tuy nhiên, với bản lĩnh 
cùng lòng quyết tâm, chúng ta đã ổn định lại nguồn lực, 
cải tiến chất lượng và hợp lý hóa chính sách thu nhập và 
nhanh chóng lấy lại vị thế dẫn đầu. Đội ngũ Quản trị rủi 
ro và Thu hồi nợ đã thể hiện xuất sắc trong 3 tháng cuối 
năm 2018, lấy lại sự tự tin vốn có của FE CREDIT.

Chúng ta đã triển khai liên tiếp các chiến dịch đa kênh 
cho các sản phẩm vay và thẻ tín dụng với kết quả không 
thể tốt hơn khi số tiền giải ngân hằng tháng tăng hơn 
50% trong 3 tháng cuối năm 2018, minh chứng sự lội 
ngược dòng của FE CREDIT khi thị trường chứng kiến sự 
tăng trưởng chậm trong năm qua. Có được kết quả này 
là nhờ tài năng và nỗ lực không ngừng nghỉ của tất cả 
các thành viên FE CREDIT.

Bằng việc ra mắt $NAP, ứng dụng vay tự động đầu tiên 
tại Việt Nam, FE CREDIT đã triển khai 4 chiến dịch “nhãn 
trắng” với các công ty FinTechs hàng đầu trong khu vực. 
Chúng ta tự hào dẫn dắt FE CREDIT tiến bước vững 
chắc trên con đường chuyển đổi kỹ thuật số và thiết lập 
những chuẩn mực cao hơn.

Chia sẻ của 
TỔNG GIÁM ĐỐC

KALIDAS GHOSE 
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC

Một năm mới lại đến, tôi vinh dự 
được tiếp tục là một phần của đội 

ngũ FE CREDIT và tôi mong chờ 
một năm đầy những cơ hội dành 

cho FE CREDIT cũng như khát vọng 
mang doanh nghiệp của chúng ta 

tiến xa hơn trong tương lai.

NăM 2019, TôI HI VọNG cHúNG 
Ta sẽ GIữ VữNG ĐÀ PHÁT TRIểN 
VÀ TIếP NốI THÀNH côNG 
TRÊN MọI MẶT:
 

Bán chéo
cung cấp nhiều sản phẩm sáng tạo và đa dạng
hơn phù hợp nhu cầu của mọi khách hàng.

Thẻ tín dụng
Tối ưu hạn mức tín dụng của khách hàng 
giúp cải thiện bảng cân đối thu chi của 
chúng ta.

Thu hồi nợ
Nâng cao kiểm soát và kỷ luật cũng như 
hoàn thiện tổ chức và kỹ năng.

Số hóa
Thúc đẩy số hóa các quy trình để nâng cao 
hiệu quả hoạt động và tối ưu hóa chi phí 
vận hành.

Phân tích kinh doanh
Thiết lập nền tảng tinh vi trong từng dự án 
và nâng cao trải nghiệm khách hàng trên 
nền tảng quốc tế Pega.

Tiếp thị
Tận dụng các công nghệ kỹ thuật số để tiếp 
cận nhiều khách hàng hơn bằng các gói 
vay ưu đãi phù hợp với từng khách hàng.

Dịch vụ
Mang đến chất lượng dịch vụ khách hàng 
chuẩn quốc tế.

CuốI Cùng, TôI xIn ChúC CáC bạn Cùng gIa đình MộT năM 
2019 ThậT nhIều nIềM vuI và hạnh phúC. Mong Cho năM MớI sẽ 
Mang đến hạnh phúC và sứC khỏE Cho TấT Cả CáC bạn!

1

2

3

4
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6

7
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FE CREDIT được vinh danh dựa trên chất lượng sản 
phẩm dịch vụ, độ nhận diện thương hiệu, vận dụng sáng 
tạo và áp dụng công nghệ trong kinh doanh, tăng trưởng 
ổn định, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, cũng như 
vị thế của đơn vị trên thị trường.

▶ TOP 10 THƯƠNG HIỆU TIÊU BIỂU
HỘI NHẬP CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG 2018

Đây là kết quả của cuộc Khảo sát Nơi làm việc tốt nhất 
Việt Nam do anphabe tổ chức. Giải thưởng là minh chứng 
cho những nỗ lực của FE CREDIT trong các hoạt động 
thu hút, phát triển nhân tài và tạo dựng được môi trường 
làm việc công bằng, hứng khởi cho người lao động.

▶ TOP 50 DOANH NGHIỆP VIỆT CÓ
THƯƠNG HIỆU NHÀ TUYỂN DỤNG HẤP DẪN

Khẳng định vị thế
THƯƠNG HIỆU
FE CREDIT tiếp tục khẳng định vị thế thương 
hiệu cũng như uy tín doanh nghiệp với sự 
ghi nhận của hàng loạt Giải thưởng danh giá 
trong nước và quốc tế

FE CREDIT nhận liên tiếp 3 giải thưởng tại Cards and 
Electronic Payments International (cEPI) asia awards, giải 
thưởng hàng đầu khu vực nhằm tôn vinh những sáng kiến 
đáng ghi nhận về phát triển thẻ tín dụng và phương thức 
thanh toán điện tử tại khu vực châu Á Thái Bình Dương.

▶ 3 GIẢI THƯỞNG LIÊN TIẾP TẠI GIẢI 
THƯỞNG CHÂU Á VỀ THẺ VÀ THANH TOÁN
ĐIỆN TỬ QUỐC TẾ (CEPI) NĂM 2018

Việc đạt được giải thưởng quốc tế này minh chứng 
cho nỗ lực của FE CREDIT trong việc không ngừng 
nâng cấp chất lượng sản phẩm, dịch vụ, liên tục triển 
khai các chương trình tiếp thị sáng tạo trên nền tảng 
công nghệ, mang đến sự tăng trưởng vượt trội cho 
doanh nghiệp.

▶ “CÔNG TY TÀI CHÍNH TIÊU DÙNG
TỐT NHẤT ĐÔNG NAM Á 2018” THEO 
GLOBAL BUSINESS OUTLOOK 

Với kết quả kinh doanh ấn tượng, FE CREDIT đã xuất 
sắc ghi danh với thứ hạng 11 trong Top 500 Doanh 
Nghiệp Tư Nhân Lợi Nhuận Tốt Nhất Việt Nam năm 
2018 do cTcP Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam 
Report) phối hợp cùng Báo VietnamNet công bố.

▶ TOP 500 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
LỢI NHUẬN TỐT NHẤT VIỆT NAM 2018

Tạp chí Thương hiệu Toàn cầu (Global Brands Magazine, 
Anh Quốc) đã ghi nhận sự bứt phá của FE CREDIT trong 
việc phát triển ứng dụng công nghệ tài chính và những cải 
cách đột phá phù hợp với xu hướng mới của thị trường, 
phát triển cơ sở hạ tầng lấy khách hàng làm trung tâm.

▶ “THƯƠNG HIỆU TÀI CHÍNH TIÊU DÙNG 
ĐỘT PHÁ NHẤT CHÂU Á NĂM 2018” THEO 
TẠP CHÍ GLOBAL BRANDS
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ông MAREK FORYSIAK 
Phó Tổng Giám Đốc 

Kỉ nguyên kinh tế mới mở ra, mang 
đến nhiều phương tiện và nền tảng 
mới thay đổi hành vi tiêu dùng của 
khách hàng từng phút, từng giây. 
Hoặc là chúng ta nắm bắt xu hướng 
để phát triển cùng sự tiến bộ, hoặc 
là trở nên cũ kỹ khi khách hàng 
ngày càng có nhiều lựa chọn hơn 
và dễ dàng tiếp cận những phương 
thức mới mẻ hơn.

ông NGUYỄN HỮU ÁI
Phó Tổng Giám Đốc

kiêm Giám Đốc Khối Kinh Doanh

Con số gần 10 triệu khách hàng 
của FE CREDIT ngày hôm nay 

không chỉ là niềm tự hào của toàn 
thể công ty nói chung mà còn là 
kết quả của những nỗ lực và sự 

đoàn kết của từng cá nhân trong 
Khối Kinh Doanh nói riêng. chúng 

tôi sẽ luôn đặt ra mục tiêu tham 
vọng hơn và xây dựng nền tảng 

vững chắc để biến tham vọng đó 
thành hiện thực.

Bà HỒ THỊ NHƯ Hà
Phó Tổng Giám Đốc
kiêm Giám Đốc Khối Vận Hành

Tôi và các thành viên Khối Vận 
Hành luôn cố gắng từng ngày để 
góp phần hoàn thiện bộ máy vận 
hành, hỗ trợ các hoạt động hành 
chính, cơ sở vật chất cho toàn công 
ty, giúp đơn giản hóa quy trình và 
kiểm soát tốt hơn chi phí cũng như 
hiệu quả làm việc của từng nhân 
viên. Các nhân viên thu hồi nợ 
thuộc Khối Vận hành luôn tuân thủ 
đúng quy trình chuẩn thu hồi vốn và 
quy tắc ứng xử mà doanh nghiệp 
quy định để đảm bảo uy tín cũng 
như giữ vững niềm tin thương hiệu.

ông NGUYỄN THàNH PHÚC 
Phó Tổng Giám Đốc kiêm Giám Đốc Trung Tâm Nguồn Vốn

Trong những năm qua Trung Tâm Nguồn Vốn đã giành được sự tín nhiệm của rất 
nhiều tổ chức tín dụng trong và ngoài nước, đảm bảo tính thanh khoản và nguồn 
vốn cho các hoạt động của công ty. Lí do khiến tôi gắn bó với FE cREDIT chính 
là đội ngũ của mình, tất cả các bạn luôn làm việc hết mình và có trách nhiệm 
cao trong công việc.

ông TARAS MYKHALYSHYN
Giám Đốc Trung Tâm Phát Triển Kinh Doanh

Tôi rất hân hạnh khi được làm việc 
tại FE CREDIT, một tập thể luôn 
hướng tới những mục tiêu đầy thách 
thức và liên tục sáng tạo để có thể 
liên tục mang đến những sản phẩm 
mới mẻ và phù hợp với thị trường. 

Thông điệp từ 
CÁC LÃNH ĐẠO CẤP CAO

ông  BASKER RANGACHARI 
Giám Đốc Trung Tâm Tiếp Thị

Mục tiêu của chúng tôi là tạo sự 
gắn kết sâu sắc hơn, và kiến tạo 

những trải nghiệm dịch vụ tốt nhất 
với khách hàng hiện tại và khách 
hàng tiềm năng. Chúng tôi không 

ngừng tạo ra những cách thức mới 
để lắng nghe, giao tiếp, thấu hiểu 
cũng như kết nối với khách hàng, 

bằng cách tận dụng cách thức tiếp 
thị truyền thống và kỹ thuật số, đặt 
việc phát triển kinh doanh làm mục 

đích cuối cùng.

ông NIMISH VINAYKANT DWIVEDI 
Giám Đốc Trung Tâm Kinh Doanh
Sản Phẩm Thẻ

Luôn tiên phong đổi mới tính năng 
để có những sản phẩm độc đáo, quy 
trình chuyên biệt là niềm tự hào của 
đội ngũ Trung tâm Kinh Doanh Thẻ. 
Để mang đến những trải nghiệm ưu 
việt nhất cho khách hàng, chúng ta 
hãy cùng làm việc với một mục tiêu 
chung cho toàn doanh nghiệp, hướng 
đến giải pháp và đẩy nhanh quá trình 
làm việc.
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Bà PHẠM HẢI VÂN
Giám Đốc Trung Tâm Pháp Chế
Và Tuân Thủ

Nhiệm vụ của chúng tôi là hoàn 
thiện hành lang pháp lý bảo vệ cho 
hoạt động của FE CREDIT được 
duy trì một cách an toàn và hiệu 
quả. Để duy trì sự phát triển bền 
vững của công ty, mỗi nhân viên 
FE CREDIT cần tuân thủ pháp luật, 
nguyên tắc và các quy định nội bộ 
đồng thời cùng nhau thực hiện mục 
tiêu chung của công ty trên tinh 
thần đoàn kết.

ông TISCHENDORF HERMAN
Giám Đốc Khối Công Nghệ Thông Tin

Tôi rất vui vì sự nhanh nhạy trong hoạt động kinh doanh với trọng điểm tập 
trung vào khách hàng mà FE CREDIT đang thể hiện với thị trường. Chúng tôi 
sẽ cố gắng hơn nữa để trở thành người giỏi nhất về độ tin cậy, sự ổn định và 
tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu về công nghệ trong ngành tài chính tiêu dùng 

tại khu vực.

ông  LÝ TUẤN ANH
Giám Đốc Trung Tâm An Ninh

Với chức năng kiểm soát gian lận 
nhằm phòng ngừa, dự báo và ngăn 

chặn các rủi ro gian lận, lừa đảo 
phát sinh trong hoạt động cấp tín 
dụng của FE CREDIT, Trung Tâm 
An Ninh đã tích cực phối hợp với 

các cơ quan chức năng để điều tra, 
bắt giữ, xử lý và góp phần cùng với 

các cơ quan chức năng giữ vững an 
ninh trật tự chung, nhất là an ninh 
trong lĩnh vực tiền tệ trong nhiều 

năm qua.

ông PHAN THANH HẢI 
Giám Đốc Khối Tài Chính – Kế Toán

Chúng ta có thể thấy được sự tăng trưởng không ngừng của công ty qua 
những số liệu, lợi nhuận, hiệu quả mà chúng ta đã đạt được đến thời điểm 
này. Tất cả là nỗ lực không thể phủ nhận của tất cả các bộ phận trong công 
ty chung sức, kiên định đạt được mục tiêu chung của công ty.

Bà NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HOA
Giám Đốc Khối Quản Trị Nguồn Nhân Lực

Tại FE CREDIT, chúng tôi tin tưởng 
rằng yếu tố con người đóng góp 
quan trọng vào sự phát triển của 
công ty. Chúng tôi luôn chú trọngđầu 
tư phát triển nguồn nhân lực, xây 
dựng văn hóa doanh nghiệp hướng 
tới phát triển bền vững.

ông MARCIN FIGLUS
Giám Đốc Khối Quản Trị Rủi Ro

Quản lý rủi ro là cốt lõi của ngành tài chính tiêu dùng và tôi vô cùng tự hào khi 
đứng trong hàng ngũ tập thể chủ chốt, xây dựng khung quản lý rủi ro nghiêm 
ngặt với nhiều mô hình quản lý cao cấp. Ngoài ra, với mỗi việc làm hằng ngày, 
chúng tôi đều luôn hướng đến việc kết hợp các tiêu chuẩn quốc tế cùng với sự 
thấu hiểu về thị trường nội địa. 

ông NGUYỄN THIỆN TÂM
Giám Đốc Trung Tâm Sáng Kiến

FE CREDIT chứng minh vị thế dẫn đầu khi biết tận dụng sức mạnh của 
công nghệ để tiếp cận và nâng cấp trải nghiệm khách hàng, đồng thời giải 
quyết các bất cập của quy trình vay truyền thống. Việc ra đời ứng dụng 
cho vay tự động $NaP là thành tựu đáng tự hào của Trung tâm sáng tạo nói 
riêng và tập thể FE CREDIT nói chung để nâng tầm công ty lên một vị thế 
cao hơn trên thị trường.
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Ban lãnh đạo đã chia sẻ kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 
đồng thời đưa ra kế hoạch hành động và chỉ tiêu hoạt động 
trọng tâm cho năm tới. Theo đó, để đạt được chỉ tiêu đầy 
tham vọng và đón đầu các thách thức cạnh tranh ngày càng 
gia tăng, việc tinh chỉnh lại bộ máy vận hành và đẩy mạnh áp 
dụng các sáng kiến công nghệ nhằm nâng cao trải nghiệm 
khách hàng là những hành động cần chú trọng và hướng tới.

Trong khuôn khổ chương trình, các thành viên sẽ cùng tham 
gia những trò chơi vận động đầy thử thách cùng các hoạt 
động gắn kết được xây dựng theo chủ đề The avengers. 
Xuyên suốt chương trình, mỗi một nhà quản lý của FE cREDIT 
sẽ vào vai một anh hùng cùng nhau đoàn kết theo đúng tinh 
thần “Together Forward” hướng tới mục tiêu chung, tạo nên 
biệt đội siêu anh hùng thực thụ ngay trong chính tập thể  
FE CREDIT.

Ngày 23-25/08/2018 vừa qua, tại khu nghỉ 
dưỡng FLC QUY NHƠN, chương trình Họp Mặt 
Nội Bộ định kỳ 2018 kết hợp với hoạt động Xây 
Dựng Đội Ngũ cấp cao đã diễn ra với sự tham 
gia của hơn 100 thành viên ban lãnh đạo và các 

cấp quản lý FE CREDIT.

▶ HỌP MẶT NỘI BỘ ĐỊNH KỲ 2018

Tập thể 
ĐOÀN KẾT & VỮNG MẠNH
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Together Forward
2018

19Bản tin nội bộ cuối năm |18 | Bản tin nội bộ cuối năm



Với mục đích nâng cao tinh thần đoàn kết và 
gắn bó của mỗi cá nhân với tập thể, chương 
trình xây dựng đội ngũ 2018 của FE CREDIT đã 
nhận được rất nhiều sự hưởng ứng. Mỗi phòng 
ban được lựa chọn thời gian và địa điểm cũng 
như nội dung chương trình xây dựng đội ngũ 
sao cho phù hợp với tiêu chí của ban tổ chức 
đã đề ra, phù hợp với tính cách và sở thích 
của đa số tập thể của phòng.

▶ TEAM BUILDING - BÙNG NỔ VÀ CẢM XÚC

Đây là hoạt động nhiều ý nghĩa thể hiện sự quan tâm của Ban 
lãnh đạo đến đời sống tinh thần, đồng thời phát huy giá trị tập 
thể cũng như tạo sân chơi giao lưu, thắt chặt hơn tình đoàn 
kết và tạo động lực cho các thành viên FE CREDIT.

Trung tâm
Phê duyệt tín dụng1

Cùng xem lại một số hình ảnh được ghi lại:
Khối

Tài chính2

Trung tâm Phê duyệt tín dụng - CA Center tham gia Team 
Building tại Ninh Thuận (02-04/06/2018)

Khối Tài chính - Finance Division 
tổ chức Team Building tại Hồ Tràm 

(23-24/06/2018)
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Khối Quản Trị 
Nguồn Nhân Lực 4 5Khối

Vận hành3
Khối Quản Trị Nguồn Nhân Lực - HR 

Management Division tham dự Team Building tại 
Mũi Kê - Gà Phan Thiết (03-04/08/2018)

Khối Vận Hành - Operations Division tham gia 
Team Building tại Long Hải (12-13/05/2018)

Trung tâm
An Ninh

Trung Tâm An Ninh - Security Center tổ chức Team 
Building tại Quy Nhơn (28-30/06/2018)

Thông qua chương trình, các thành 
viên có nhiều thời gian để giao lưu, 
chia sẻ, tham gia nhiều hoạt động vui 
chơi để hiểu nhau hơn. Các trò chơi 
vận động tập thể đã thực sự mang lại 
tiếng cười và hứng thú cho mọi người. 
Mỗi trò chơi đều đòi hỏi sự tính toán, 
tư duy và sự phối hợp của mọi thành 
viên trong nhóm để đạt được kết quả 
cao nhất.

Sau những hoạt động ngoài trời nảy 
lửa, các thành viên quây quần lại 
trong đêm tiệc vui tươi, thân mật. Bữa 
tối với những chia sẻ chân thành cùng 
những màn biểu diễn sôi động đã 
đọng lại rất nhiều kỉ niệm đẹp trong 
mỗi thành viên.
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▶ CÔNG NGHỆ LÀ TƯƠNG LAI
Theo ông Kalidas Ghose – Phó chủ tịch HĐQT kiêm 
Tổng Giám Đốc FE cREDIT, công ty tiếp tục đi đầu 
trong các sáng kiến công nghệ và tiên phong đổi mới 
và là một trong những doanh nghiệp đầu tiên tại Việt 
Nam sử dụng công nghệ Rô-bốt để tự động hóa quy 
trình (RPa).

FE cREDIT tin tưởng RPa sẽ là một nhân tố quan trọng 
trong tương lai giúp công ty giảm thiểu những nghiệp 
vụ hành chính cồng kềnh, nhờ đó tiết kiệm chi phí vận 
hành cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ khách 
hàng, tối ưu năng suất lao động.

Tiên phong
ĐỔI MỚI BẰNG CÔNG NGHỆ
Cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 nổ ra, FE CREDIT trong 
tâm thế của nhà dẫn đầu, luôn sẵn sàng cho mọi thử thách,  
không ngừng đầu tư vào nền tảng công nghệ số nhằm duy 
trì vị trí tiên phong trong ngành tài chính tiêu dùng
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Công nghệ sẽ chỉ thuần túy 
là công nghệ nếu không 
có những sáng tạo mang 
tính thực tiễn của con người 
trong việc áp dụng chúng. 
Nhận thức được điều này 
nên ngay từ những ngày 
đầu FE CREDIT đã không 
ngừng nghiên cứu và chọn 
ra những giải pháp công 
nghệ phù hợp nhất để đào 
sâu tính hiệu quả giúp tối ưu 
hóa trải nghiệm người dùng 
và tăng hiệu quả làm việc.

Tại FE CREDIT, bạn sẽ tự 
hào với tốc độ chuyển mình 
từng ngày của công ty bằng 
những ứng dụng công nghệ 
thực tiễn vào quy trình làm 
việc của mỗi thành viên mà 
có thể bạn chưa hề nhận ra. Cơ Sở Dữ Liệu Khổng Lồ

Big Data được xem là nền tảng cơ bản trong mô hình kinh doanh và tổ 
chức của FE CREDIT giúp công ty tiếp cận với khách hàng một cách 
thành công và hiệu quả.

Nhờ khéo léo tận dụng sức mạnh của Big Data, FE CREDIT đã thành 
công trong việc tối ưu hóa dữ liệu đồng thời đưa ra những quyết định 
chính xác hơn. Những quyết định đó có thể là lựa chọn khách hàng, 
cấu trúc sản phẩm, định giá sản phẩm, xác định lãi suất cho khách 
hàng, hay thậm chí dò tìm khách hàng một cách chính xác.

▶ TƯƠNG LAI BẮT 
ĐẦU TỪ HÔM NAY

Tự động hóa quy trình bằng Robot (RPA)
FE cREDIT đã và đang chủ động kết hợp công nghệ Rô-bốt vào các quy 
trình nghiệp vụ nhằm giúp cắt giảm chi phí, cải thiện dịch vụ và tăng cường 
khả năng kiểm soát rủi ro. Công nghệ này như một nguồn nhân lực ảo giúp 
FE CREDIT giảm thiểu sai sót và nâng cao lòng tin cũng như danh tiếng 
thương hiệu.

Trên thế giới, những lợi ích của RPa được nhắc đến không chỉ nhờ việc tạo ra 
sự hài lòng cho khách hàng mà còn là động lực thúc đẩy năng suất của đội 
ngũ nhân sự và đẩy nhanh tốc độ tiếp cận thị trường của doanh nghiệp.
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Số Hóa Dữ Liệu
Kho dữ liệu khổng lồ đòi hỏi tốc độ xử lí nhanh chóng và chuyên nghiệp. Do đó, FE cREDIT 
đã nghiên cứu công nghệ số hóa dữ liệu sinh trắc học để làm phong phú hơn kho dữ liệu 
khách hàng, đồng thời tăng tính chính xác trong hoạt động thẩm định, khả năng kiểm soát 
rủi ro và giảm thiểu thời gian xử lí thông tin.

Đơn cử một ví dụ: Nếu một khách hàng sử dụng 2 cMND để đăng ký khoản vay, trong quá 
trình thẩm định với công nghệ mới này sẽ giúp nhận dạng khuôn mặt khách hàng từ cMND 
để phân tích và ngăn chặn rủi ro nếu có, giảm bớt sức ép cho đội ngũ thẩm định.

Trí Tuệ Nhân Tạo
Từ kho dữ liệu sinh trắc học được tối ưu hóa, FE cREDIT sẽ triển khai thêm các chức năng nhận 
dạng tự động. Trí tuệ nhân tạo sẽ giúp so khớp và nhận dạng khách hàng dựa trên những mẫu 
thu được từ khách hàng cũng như kho dữ liệu có sẵn. Hiện tại, FE cREDIT đang đưa vào thử 
nghiệm công nghệ nhận diện khuôn mặt giúp xác minh khách hàng một cách nhanh chóng 
và chính xác.

•  FE cREDIT sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt để hỗ trợ đội ngũ kinh doanh ngoài 
thị trường trong quá trình thẩm định ban đầu. Về phía khách hàng, từ nay có thể nhận tiền 
tại VNPost một cách đơn giản nhờ khả năng nhận diện khuôn mặt mà không cần tới mã 
bảo mật.

•  Bằng công nghệ kiểm tra chất lượng hình ảnh, nhân viên kinh doanh có thể nhận ngay 
kết quả cũng như hoàn tất thủ tục đăng ký cho khách hàng một cách nhanh chóng.

Nhận diện ký tự thông minh & Nhận diện kí tự quang học 
Công nghệ này giúp tự động hóa quy trình đăng ký và tiết kiệm thời gian bằng 
cách tự động truy xuất các thông tin từ các giấy tờ do khách hàng cung cấp. 
Sau đó hệ thống sẽ tự động điền các thông tin này vào các trường tương ứng 
trong đơn đăng ký của khách hàng. Trí tuệ nhân tạo giúp ghi nhớ và nhận diện 
ký tự một cách nhanh chóng, chính xác, giúp giảm thiểu sai sót do con người, 
tiết kiệm được thời gian và chi phí vận hành. 
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$NAP 
Ứng dụng cho vay tự động 
đầu tiên tại Việt Nam

Đầu tháng 08/2018,  
FE CREDIT thí điểm 
thành công mô hình kinh 
doanh mới, một nền tảng 
cho vay hoàn toàn tự 
động trên thiết bị  
di động có tên “$NAP”

Việc ứng dụng của các công nghệ 
mới nhất mang đến những trải 
nghiệm đột phá cho người dùng 
khi toàn bộ khâu tiếp nhận hồ sơ, 
xác minh thông tin và duyệt vay 
được diễn ra bảo mật, chính xác và 
nhanh chóng trong 15’. $NaP được 
xem là cuộc cách mạng về cho vay 
tiêu dùng và củng cố vị thế thống 
lĩnh thị trường của FE CREDIT. 

Những lợi ích mà FE CREDIT đạt được khi triển khai $NAP:

•   Kiểm soát chi phí: tăng hiệu quả 
hoạt động và giảm chi phí vận hành 
so với hình thức vay truyền thống. 
Mô hình kinh doanh linh hoạt và 
gọn nhẹ giúp tăng khả năng cạnh 
tranh trên thị trường và tiếp cận gần 
hơn  tới đối tượng khách hàng bình 
dân, đại chúng. 

•   cải thiện sự hài lòng của khách 
hàng: khách hàng có thể tiếp cận 
sản phẩm - dịch vụ mọi lúc mọi nơi, 
được hỗ trợ nhanh hơn, đơn giản và 
dễ dàng hơn nhờ hệ thống tự động 
24/7 và dịch vụ khách hàng vận 
hành bằng robot và  
trí tuệ nhân tạo (aI).

•   Tận dụng ưu thế công nghệ để 
tăng lợi nhuận: dễ dàng tiếp cận 
nhiều khách hàng tiềm năng hơn 
nhờ nền tảng kỹ thuật số và tăng 
cường khả năng bán chéo các sản 
phẩm khác nhau cho khách hàng 
hiện tại. Tăng khả năng chuyển đổi 
khách hàng và giảm đáng kể tỉ lệ 
rớt khách hàng (khách đổi ý không 
vay nữa). 

•   Rút ngắn thời gian: thời gian 
duyệt vay chỉ trong 15 phút  và  
giải ngân ngay cho khách hàng sau 
24 giờ.

Để cài đặt ứng dụng, hãy tìm kiếm từ khóa “$NAP” trên kho ứng dụng App Store 
hoặc Google Plays hoặc quét mã QR bên dưới:

Chỉ cần cài đặt 
ứng dụng di động 

$nap trên điện thoại 
thông minh, khách 

hàng có thể chủ 
đồng hoàn tất hồ sơ 
vay tiền mặt đến 50 
triệu đồng và nhận 
được kết quả xét 

duyệt ngay lập tức

DUYỆT NGAY
búNG TAY

ỨNG DỤNG DUYỆT VAY TỰ ĐỘNG 
TRONG 15 PHúT
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Kết quả xếp hạng tín nhiệm từ  
MOODY’S 

Tập huấn báo chí về
TÀI CHÍNH TIÊU DÙNG
trong kỷ nguyên 4.0

Tháng 9 vừa qua, FE cREDIT tự 
hào công bố kết quả xếp hạng tín 
nhiệm từ Moody’s ở mức B2 cFR 

(corporate family rating - Đánh giá 
tín nhiệm dựa trên mối tương quan 
với các thành viên trong cùng tập 

đoàn). Đây là mức xếp hạng tương 
đương với các tổ chức tài chính 

trong nước cũng như nước ngoài 
hàng đầu tại Việt Nam.

Moody’s đã có những nhận định 
chính về tầm quan trọng chiến lược 

của FE CREDIT đối với chiến lược 
bán lẻ của VP Bank bên cạnh liên 

kết tài chính giữa FE CREDIT và 
VPBank. Tổ chức xếp hạng tín nhiệm 

hàng đầu thế giới này còn kì vọng 
FE CREDIT sẽ duy trì sự ổn định tín 

dụng trong vòng 12 - 18 tháng tới. 
Moody’s cũng đánh giá khả năng 

sinh lời là thế mạnh quan trọng của 
FE CREDIT nhờ sự kết hợp giữa lợi 

nhuận ròng cao và khả năng quản lý 
chi phí tốt của công ty.

Ngoài mục đích cung cấp thêm kiến thức tài chính tiêu dùng cho 
các phóng viên của các cơ quan báo, đài, buổi tập huấn còn nhấn 
mạnh về tác động của nền tảng công nghệ tới thị trường tài chính 
tiêu dùng trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam.

ông Nguyễn Thiện Tâm, Giám đốc Trung tâm sáng kiến  
FE cREDIT chia sẻ trong buổi tập huấn: “Việc đầu tư vào công 
nghệ, giúp Công ty tài chính tiếp cận và mang lại các trải nghiệm 
thú vị cho khách hàng, đồng thời khắc phục tình trạng thiếu hụt 
thông tin của khách hàng. Trong thời đại cách mạng công nghiệp 
4.0, những công nghệ tiên tiến là chiến lược cần thiết để doanh 
nghiệp bứt phá và đảm bảo vị thế của mình trong tương lai.”

Vừa qua, FE CREDIT phối hợp cùng 
Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã tổ chức  
Tập huấn kiến thức về thị trường tài chính 
tiêu dùng cho phóng viên, biên tập viên 
của hơn 50 đơn vị báo chí tại Hà Nội 
(15/09/2018) và Vũng Tàu (05/10/2018).

NHỮNG CHIếN LƯợC VƯƠN xA CủA 
FE CREDIT TRONG Kỷ NGUYêN  
4.0 CHíNH Là đàO SÂU ÁP DụNG  
CÔNG NGHỆ 

1.    sử dụng cơ sở dữ liệu khổng lồ (Big 
Data) để quản lý kho dữ liệu

2.    Số hóa dữ liệu
3.    Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (a.I) vào các 

khâu xử lý
4.    Áp dụng công nghệ nhận diện ký tự 

thông minh (IcR) và nhận diện ký tự 
quang học (OcR)

Giúp giảm thiểu hoặc loại bỏ sai sót do 
yếu tố con người, thất thoát dữ liệu và tăng 
cường hiệu quả hệ thống, giảm lãi suất 
cho vay tiêu dùng đối với người vay, giảm 
chi phí vận hành của doanh nghiệp.
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XE ĐIỆN TÂN TIẾN
Trả góp lấy liền

L Ã I  S U Ấ T  C H Ỉ  T Ừ  0 , 9 9 %/ T H Á N G *

Chương trình
KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT

Mừng Xuân Kỷ Hợi, Từ nay đến hết 28/02/2019, chương trình khuyến mại lớn nhất trong năm và là 
chương trình lần đầu tiên được thực hiện bởi FE cREDIT “Vay Là có Thưởng, Năm Hợi số Hưởng” với 
tổng giá trị giải thưởng đến 15,9 tỷ đồng gồm 24.450 suất hoàn tiền trị giá đến 800.000 đồng/suất, 
16.000 loa bluetooth mini Xiaomi cùng 200 điện thoại OPPO a3s 32GB cho các khách hàng đăng ký 
vay tiền mặt, vay mua xe máy và chi tiêu qua thẻ FE cREDIT với 100% cơ hội trúng thưởng khi khách 
hàng tham gia chương trình.

▶ KHUYẾN MÃI “KHỦNG” NHÂN DỊP TẾT KỶ HỢI

▶ XE ĐIỆN TÂN TIẾN, 
TRẢ GÓP LẤY LIỀN
Mừng sự kiện mở bán xe 
máy điện thông minh đầu 
tiên mang thương hiệu Việt 
VinFast Klara, từ 20/11/2018 
đến 20/01/2019, FE CREDIT 
triển khai chương trình mua 
xe Klara trả góp với lãi suất 
chỉ 0,99%/tháng và khách 
hàng chỉ cần thanh toán 
trước 30% giá trị xe là có 
thể sở hữu ngay xe điện 
tân tiến phiên bản cao 
cấp Klara-A1 sử dụng pin 
Lithium của Bosch (Đức) có 
giá bán 35,000,000 VNĐ và 
phiên bản Klara-A2 sử dụng 
ắc-quy axit chì với giá bán 
21,000,000 VNĐ.

▶ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI  
“CÓ XE MÁY VAY NGAY ĐƯỢC TIỀN”
Từ 04/11/2018 đến 05/01/2019, FE cREDIT triển khai chương trình khuyến mãi 
hấp dẫn dành cho khách hàng vay tiền mặt trên toàn quốc.
chỉ cần có cà vẹt xe máy, khách hàng có thể vay tiền mặt lên đến 70 triệu đồng 
cùng cơ hội nhận những phần quà giá trị như 01 lượng vàng SJC trị giá 38.000.000 
đồng,  iPhone 8 64B trị giá 18.000.000 đồng/giải và nhiều Phiếu mua hàng Thế 
Giới Di Động – Điện Máy Xanh chỉ với thao tác nhắn tin đơn giản: soạn B<khoảng 
trắng>100 hoặc B<khoảng trắng>XYZ (XYZ là 3 chữ số cuối của cú pháp tin 
nhắn xuất hiện trên các ấn phẩm truyền thông cho chương trình) gửi về tổng 
đài 8083 hoặc liên hệ Tổng đài (028) 39 111 555.
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Trải qua 3 tháng, cuộc thi viết CHUYỆN NHÀ MÌNH nhận được 
không ít những chia sẻ chân thành và không kém phần sáng 

tạo của các thành viên nhà FE CREDIT, đó là những lời tâm sự 
thật lòng, là lời bài hát rộn vang tinh thần tuổi trẻ và cả những 

bài thơ tự sáng tác đầy cảm xúc. Cùng điểm qua một số 
những bài dự thi xuất sắc nhất để cảm nhận rõ hơn những tình 

cảm mà các bạn dành cho ngôi nhà chung nhé!

FE CREDIT

STORIES
CHUY�N NHÀ MÌNH

Tình cảm của FE CREDITERS qua

▶ MUA XE TRẢ GÓP VẪN ĐÚT TÚI CÀ VẸT
FE CREDIT hỗ trợ khách hàng vay mua xe máy dịp cuối năm với khoản vay đến 70 
triệu đồng cùng mức lãi suất chỉ từ 1.7%/tháng mà đặc biệt hơn nữa là khách hàng 

vẫn được giữ cà vẹt xe gốc không cần ký gửi lại.

▶ NHÍCH LIỀN TAY 
CÓ NGAY XE XỊN

FE CREDIT lần đầu tiên triển 
khai khoản vay lên đến 100 
triệu cho gói sản phẩm vay 

mua xe máy trả góp với mức 
lãi suất chỉ từ 1.9%/tháng và 

khách hàng chỉ cần thanh 
toán trước 30% giá trị xe là 

có thể sở hữu ngay chiếc xe 
sang như sH, cBR, TFX… 

trong vòng 30 phút.

CÓ NGAY XE XỊN
NHÍCH LIỀN TAY

CÓ NGAY XE XỊN
NHÍCH LIỀN TAY

LÃI SUẤT CHỈ 1,9% (*)
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“3 năm không phải là quãng thời gian ngắn 
ngủi và cũng không thiếu những lần đắn đo 
suy nghĩ về việc rời đi nhưng rồi khi bình tĩnh 
ngồi suy nghĩ câu hỏi của sếp “Nơi mới có cho 
em cơ hội để làm những thứ em muốn làm hay 
không? Nơi mới liệu có case study hay như ở 
đây hay không?” tôi lại quyết định ở lại. Bởi FE 
CREDIT không chỉ cho tôi một môi trường học 
tập năng động và đầy thử thách mà còn có 
những người thầy người đồng nghiệp đầy gắn 
bó và yêu thương.

3 năm qua tôi vẫn muốn ở lại để xem câu 
chuyện mà chị Tuyền An đã chia sẻ trong buổi 
phỏng vấn. Rằng FE cREDIT ra đời để nhiều 
người có cơ hội đạt được những điều tốt đẹp 
hơn mà không cần phải chờ đợi: em sinh viên 
có ngay laptop để dùng mà ba mẹ không 

cần dành dụm lâu hơn, cô nội trợ có thể mua 
được nồi cơm điện, cái máy giặt để đỡ công 
việc nhà; bác xe ôm có thể nâng cấp chiếc xe 
máy để chạy được nhiều chuyến hơn... Rằng 
FE CREDIT ra đời để mang lại công ăn việc 
làm cho hàng ngàn người, ngay cả những nơi 
xa xôi nhất. Ngày ấy, nghe chị nói, tôi cứ nghĩ 
đó là giấc mơ thật xa vời. Nhưng giờ đây, khi 
về quê, gặp bạn nhân viên ở trong cửa hàng, 
ngồi nghe họ kể chuyện nghề thì mới thấy cái 
ước mơ FE CREDIT thực sự đem đến việc làm 
cho hàng chục ngàn người trên từng huyện, 
từng xã của Việt Nam không phải là viển vông.

3 năm. Thứ giữ chân tôi đôi lúc chỉ là một cây 
thông giáng sinh, hay chén súp cua của chị 
Loan, những cái bánh lọc nóng hổi nhờ xửng 
hấp tự đan của chị Thảo…”

NGUYỄN PHƯỚC xUÂN QUỲNH
Nhân viên Phòng Nhân Sự

– Trích bài viết đoạt giải Tuần 7 –

TRỊNH THỊ THÙY LINH
Nhân viên Phòng Nhân Sự

– Bài Thơ tự sáng tác –

“Ngân hàng trả góp FE

Bắt tay hợp tác với nghề kinh doanh

Xây cung, dựng tín chân thành

Vì dân phục vụ vay nhanh trả dần

Cho đời đẹp những mùa xuân

công - nông, trí thức xa dần an tâm

Vì vay chẳng phải cố cầm

Văn bằng tự nguyện, đồng tâm ký vào

cho lòng thỏa những ước ao

Tiện nghi cuộc sống phong trào mua luôn

Mua về vật chất khang trang

Cửa nhà hạnh phúc họ hàng vui lây

Rủ nhau mai lại tới quầy

FE trả góp dựng xây nghĩa tình.”

– Trích bài viết đoạt giải Tuần 4 –

“…Mỗi ngày trôi qua, tôi luôn tự nhìn nhận mình, rút ra bài học rồi tiếp tục làm. Lượng khách hàng 
ngày càng tăng, đồng nghĩa với thời gian ngày càng hạn hẹp.

Nếu hỏi tôi, làm nghề này có gì vui thì đối với tôi đó là sự quan tâm ngược lại của khách hàng dành 
cho mình. Những bữa cơm gia đình tại cửa hàng, những lúc đội mưa đi ăn vỉa hè với các anh chị 

đồng nghiệp. Với tôi, công việc này đem lại quá nhiều cảm xúc cho tâm hồn. Hẳn ai làm nghề này 
cũng hiểu có cực đó, nhưng cũng có tình đó, tình cảm đến cuối cùng là sợi dây gắn kết giữ mỗi 

chúng ta sống thật lâu với nghề. Tôi xin trân quý những ngày còn làm việc tại FECREDIT, nơi chất 
chứa nhiều kỉ niệm, nhiều nỗi lòng của một cô gái tín dụng như tôi!”

Những tình cảm này chưa chắc bạn sẽ còn gặp lại ở đâu đó trên quãng đường sự nghiệp phía 
trước phải không? Với FE CREDIT cũng vậy, chúng tôi tự hào được chứng kiến sự trưởng thành 

từng ngày của các bạn và cùng các bạn đong đầy những cảm xúc như một gia đình thực sự. 

PHẠM THỊ HIỀN
Nhân viên Kinh doanh POS
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Series viral clip theo mùa  
XUA TAN MỌI NỖI LO 
▶ CÓ FE CREDIT MÙA MƯA CŨNG KHỎE RE

▶ CÓ FE CREDIT XÓA TAN ÁM ẢNH MÙA CƯỚI 

Ngày 02/10/2018, FE cREDIT tung 
đoạn clip “sống sao Mùa Mưa?” cực 
kỳ “hợp thời tiết” đã đạt gần 450,000 
lượt xem tự nhiên trên Facebook chỉ 
sau 3 tuần! Với sự góp mặt “xuất thần” 
của Mr. cần Trô, Đoàn Lô Tô sài Gòn 
Tân Thời đang gây “bão like” cùng 
những diễn biến “khó đỡ”, đoạn clip 
đã đem đến những tràng cười sảng 
khoái nhưng không kém phần nhân 
văn khi lột tả nỗi khó khăn của những 
người lao động vào những ngày
“trái gió trở trời”.

Video giới thiệu một cách khéo léo và 
hài hước ưu điểm của sản phẩm - dịch 
vụ “đã nhanh còn dễ” của FE cREDIT 
qua từng con số trong bài lô tô:

“SỐNG SAO
 MÙA MƯA” “SỐNG SAO
 MÙA MƯA” 

Tiếp tục series video theo mùa, ngày 12/12/2018 vừa 
qua, FE cREDIT ra mắt clip “Ác Mộng cưới” khuấy động 
mùa cưới năm nay khi chỉ sau 24 giờ ra mắt đã đạt gần 
100,000 lượt xem tự nhiên trên Facebook.

Video ma mị xen lẫn hài hước với sự góp mặt của dàn 
diễn viên trẻ đang lên như Quang Trung, Ngọc Hoa…
thực sự gây “bão” cộng đồng mạng dịp cuối năm và làm 
dịu nỗi lo toan ngày cưới của các bạn trẻ.

ÁC MỘNG CƯỚI

100,000
lượt xem

24 giờ

2

3

70

Hai loại giấy tờ gồm 
CMND + Hộ Khẩu

Số

Số

Số

Thu nhập từ 3 triệu
là có thể vay

Duyệt vay
lên đến 70 triệu

450,000
lượt xem 3 tuần
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1 Năm sau chương trình
QUẢN TRỊ VIÊN CỘNG SỰ
Giá trị chung của những nhà quản lý thành công là không ngừng nỗ 
lực. Được phát triển qua chương trình Quản Trị Viên Cộng Sự chính là 
bệ phóng lý tưởng để các bạn trẻ rút ngắn khoảng cách trên hành trình 
vươn đến vị trí lãnh đạo mơ ước trong tương lai

Sau một năm trải nghiệm thực tế qua các phòng ban tại FE CREDIT, các bạn Quản Trị Viên Cộng Sự thực 
sự cảm nhận thế nào về những điều đạt được ở thời điểm hiện tại so với bản thân của 1 năm về trước.

Vẻ đẹp của việc chinh phục những thử thách khó khăn không chỉ 
ở phần thưởng mà còn là cuộc hành trình. 8 tháng qua đã là một 
chuyến đi tuyệt vời cho tôi, không chỉ vì các cơ hội tham gia và giải 
quyết vấn đề của doanh nghiệp mà còn được tiếp xúc với rất nhiều 
quan điểm, cách nhìn nhận vấn đề mới từ các đồng nghiệp ở Trung 
Tâm Tiếp Thị cũng như các phòng ban khác. 

8 tháng không phải là một thời gian dài nhưng nó đủ cho tôi nhận 
ra được một giá trị ở  FE CREDIT, cũng như dẫn đường cho tôi khi 
làm việc : Ở FE cREDIT, chúng tôi không nói về bản thân, chúng tôi 
nói về những giấc mơ và làm thế nào để hiện thực hóa, không chỉ 
giấc mơ của chúng tôi mà còn “Hàng triệu giấc mơ” khác.

Tại FE CREDIT, nhân sự tại các phòng ban phải luôn phối hợp nhịp 
nhàng để công ty vận hành một cách trôi chảy nhất. Mỗi ngày làm 
việc ở đây đều tạo cho tôi sự hứng thú bởi những thử thách mới. FE 
CREDIT không chỉ mang đến cho tôi động lực phát triển mà còn là 
những kiến thức thực tế cùng những người đồng nghiệp luôn hỗ trợ 
tôi hết mình.

Điều tôi tự hào nhất về FE cREDIT 
chính là môi trường làm việc năng 
động và chuyên nghiệp. Trước khi 
tham gia chương trình Quản Trị Viên 
Cộng Sự của FE CREDIT, tôi đã có 
cơ hội học tập và làm việc ở nhiều 
nơi nhưng tôi vẫn thầm mong muốn 
trở thành một phần của một tập 
thể lớn lao và sôi nổi. Cho đến thời 
điểm này, FE CREDIT chính là nơi 
mà tôi luôn tìm kiếm.

Tại FE CREDIT, nhân sự tại các 
phòng ban phải luôn phối hợp 
nhịp nhàng để công ty vận hành 
một cách trôi chảy nhất. Mỗi ngày 
làm việc ở đây đều tạo cho tôi sự 
hứng thú bởi những thử thách mới. 
FE CREDIT không chỉ mang đến 
cho tôi động lực phát triển mà còn 
là những kiến thức thực tế cùng 
những người đồng nghiệp luôn hỗ 
trợ tôi hết mình.

PHẠM NGUYỄN THỤY UYÊN
Trung Tâm Phát Triển Kinh Doanh

Tôi là một người yêu thích công nghệ, đặc biệt là Trí tuệ nhân tạo, yếu 
tố đã mang ngành tài chính truyền thống lên môi trường công nghệ. 
FE CREDIT với những áp dụng công nghệ không ngừng chính là nơi 
làm việc mà tôi hằng mong ước. Tại đây, tôi có thể khám phá bản thân 
mình trong một ngành công nghiệp mới, luôn thay đổi và cập nhật để 
bắt kịp với thị trường. Tôi không chỉ được tiếp xúc với những công nghệ 
mới như saas Platform, cho vay P2P, soap hoặc Rest aPI, E-KYc, 
UX / UI… mà còn hiểu biết thêm về thị trường tài chính tiêu dùng, nắm 
rõ quy trình bán hàng, quản lí rủi ro… từ các anh chị đi trước. Tôi có 
từng nghe ai đó nói “Chúng ta không thể phát triển nếu mọi thứ quá dễ 
dàng, chúng ta chỉ phát triển khi đối mặt với những thách thức”.

FE CREDIT đã cho tôi rất nhiều cơ hội để phát triển và khám phá bản 
thân. cảm ơn các dự án đầy thử thách cả về mặt thời gian và kiến 
thức chuyên môn đã mang đến cho tôi những kinh nghiệm quý báu. 
Tôi không chỉ được làm việc cùng với những đồng nghiệp ưu tú tại FE 
CREDIT mà còn học được cách thích nghi với những khó khăn trong 
công việc. FE CREDIT đã mang đến cho tôi những kỹ năng mới, giúp tôi 
trang bị những kiến thức để đến gần hơn với nguyện vọng của mình trên 
con đường phát triển sự nghiệp.

Qua 6 tháng làm việc tại Trung Tâm 
Kinh Doanh Thẻ của FE cREDIT, tôi 
có cơ hội trải nghiệm qua nhiều cung 
bậc cảm xúc khác nhau. Từ bỡ ngỡ với 
những quy trình, thuật ngữ mới, rồi đến 
chán nản, thất vọng vì quá nhiều việc 
không được suôn sẻ. Tuy nhiên đến 
sau cùng là cảm xúc vui sướng xen lẫn 
tự hào khi những việc mình làm đem lại 
kết quả khả quan cho công ty và nhận 
được lời cảm ơn từ các bộ phận khác. 
Tôi chắc chắn con đường phía trước sẽ 
còn những khó khăn nhưng tôi tin với 
sự hỗ trợ về chuyên môn từ những anh 
chị dẫn dắt và sự động viên tinh thần từ 
các bạn Quản trị viên cộng sự khác, tôi 
sẽ ngày một trưởng thành cùng  
FE CREDIT.

DƯƠNG ĐÒAN KIỀU LINH
Trung Tâm Kinh Doanh Thẻ

PHẠM NGUYỄN NHƯ QUỲNH
Trung Tâm Tiếp Thị

HỒ ĐÌNH ĐẠM – Khối Quản Trị Rủi Ro

LÊ CHÍ TRUNG  – Trung Tâm Thu Hồi Nợ
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FECREDIT - Thành công nhờ
ÁP DỤNG FINTECH HIỆU QUẢ

ứng dụng vay tự động của FE CREDIT vinh dự được 
công nhận là một trong những giải pháp tài chính tốt 
nhất thế giới, nhờ việc ứng dụng hiệu quả nền tảng 
trí tuệ nhân tạo của HyperVerge, cho phép nhận diện 
khuôn mặt, phát hiện gian lận và xác minh khách 
hàng tự động chính xác đến hơn 99%.

Ngày hội Singapore FinTech 2018
- sự kiện FinTech lớn nhất thế giới -

>40.000

3
ngày

người tham dự

1 Ngày 15/11/2018, sự kiện Data science 
& analytics in Digital age – Phân Tích 
Khoa Học Dữ Liệu trong Kỷ Nguyên số 
do FE CREDIT phối hợp với TopDev.vn 
tổ chức đã thu hút hàng trăm khán giả 
lấp kín khán phòng Dreamplex.

 Sự kiện Phân Tích Khoa Học 
Dữ Liệu trong Kỷ Nguyên Số
do FE CREDIT phối hợp với TopDev.vn 
tổ chức

2

3

15 / 11
2018 Dreamplex

427 

182
Đăng ký 

Người tham dự 

50,000 
Khách hàng mục tiêu 

Tỉ lệ mở mail 15%

235,450 Luợt tiếp cận

FE cREDIT cũng là công ty tài chính duy nhất của Việt Nam được nhắc đến như một minh 
chứng thành công trong việc ứng dụng FinTech trong bài phát biểu của Phó Thủ tướng 
singapore Tharman shanmugaratnam và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong buổi ra mắt 
aPIX - nền tảng kết nối các tổ chức tài chính công nghệ.
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NHỊP CẦU  ĐẦU TƯ
Chương trình với sự tham gia của 300 khách mời là các lãnh đạo 
doanh nghiệp, các định chế tài chính trong nước, quốc tế và quan 
chức kinh tế cấp cao cùng đại diện 50 công ty Kinh Doanh hiệu Quả 
Nhất Việt Nam.

Bảng xếp hạng “50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam” (TOP 
50) là một Bảng Xếp hạng giá trị và uy tín do Tạp chí Nhịp cầu Đầu 
Tư thực hiện thường niên, với sự tham vấn của các chuyên gia kinh tế, 
kinh doanh hàng đầu.

chương trình gồm 3 phần đã diễn ra suôn sẻ dưới sự góp mặt của 
đông đủ các đại diện và khách mời. Đặc biệt trong phần tọa đàm 
“Đối thoại cEO - Phong cách lãnh đạo” có sự chia sẻtừ những nhà 
lãnh đạo tên tuổi trong giới doanh nghiệp Việt Nam như bà Cao Thị 
Dung (chủ tịch HĐQT công ty PNJ), ông Lưu Đức Khánh (Giám Đốc 
điều hành Hãng hàng không Vietjet air), … dưới sự điều phối của ông 
Dominic scriven (chủ tịch Quỹ đầu tư Dragon capital).

Vừa qua, FE CREDIT vinh 
hạnh đồng hành cùng 

Nhịp Cầu Đầu Tư trong sự 
kiện Vinh danh “50 Công 
Ty Kinh Doanh Hiệu Quả 

Nhất Việt Nam” và Tọa 
đàm “Đối thoại CEO – Đột 

phá tư duy công nghệ” 
diễn ra vào 07/06/2018 tại 

GEM Center (HCM)

CEO FE CREDIT THAM GIA  
DIỄN ĐÀN KINH DOANH 
FORBES 2018

Tại diễn đàn, ông Kalidas đã chia sẻ thẳng thắn và thuyết phục trong phiên 
thảo luận thứ 3 xoay quanh chủ đề “Xây dựng tương lai nào cho sự phát triển 
bền vững trong ngành dịch vụ” thông qua câu chuyện thực tế từ FE cREDIT 
trong thị trường tài chính tiêu dùng. Chia sẻ trong phiên thảo luận thứ ba liên 
quan đến mảng dịch vụ trong nước, ông Kalidas đã khởi đầu câu chuyện 
bằng việc phân tích các yếu tố giúp Việt Nam trở thành một trong những 
thị trường hấp dẫn nhất để phát triển ngành tài chính tiêu dùng. Các yếu tố 
này cũng chính là nguồn động lực thúc đẩy đội ngũ FE cREDIT nghiên cứu 
phát triển các sản phẩm và nâng cao trải nghiệm dịch vụ tài chính tiêu dùng 
nhằm đáp ứng nhu cầu sống ngày càng cao của khách hàng.

Bên cạnh đó, ông Kalidas nhấn mạnh vai trò thiết yếu của FE cREDIT cũng 
như các công ty tài chính tiêu dùng trong việc cung cấp các giải pháp tài 
chính linh hoạt và phù hợp dành cho đối tượng khách hàng dưới chuẩn cho 
vay của ngân hàng do không có thu nhập ổn định hoặc tài sản đảm bảo 
cho các khoản vay.

Ngoài ra, ông Kalidas còn chia sẻ về yếu tố thú vị khác mà ông nắm bắt 
trong suốt 7 năm qua giúp ông giữ vững sự thành công của FE CREDIT 
chính là việc áp dụng công nghệ, như việc “sử dụng ứng dụng di động sẽ 
phục vụ được 90% người dân địa phương một cách tiện lợi và nhanh chóng 
khi giảm thiểu quy trình truyền thống”. ông cũng cho biết việc áp dụng 
công nghệ có thể mang đến thành công ngoài sức tưởng tượng khi cải thiện 
một cách đáng kể sự hài lòng của khách hàng.

bằng cách áp dụng  
công nghệ, doanh nghiệp  

có thể hợp lý hóa và cho phép phục vụ  
khách hàng tốt hơn nhờ đó khách hàng sẽ  

có thể quản lý tài chính của họ một cách tối ưu

Ông Kalidas Ghose,  
Phó chủ tịch HĐQT  

kiêm Tổng Giám Đốc  
FE CREDIT đã ghi dấu 

ấn tại Diễn đàn kinh 
doanh 2018 do Forbes 

Việt Nam tổ chức
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Giới thiệu sản phẩm
BẢO HIỂM LIÊN KẾT
CỦA FE CREDIT

Bộ Phận Hợp Tác Bảo Hiểm đã 
phối hợp với các tập đoàn bảo 
hiểm hàng đầu khu vực như Liberty, 
Bảo Minh, Phú Hưng để cung cấp 
các giải pháp bảo hiểm toàn diện 
với mức phí cực kỳ ưu đãi chỉ từ 
1.096đ/ngày, giúp mọi đối tượng 
khách hàng có điều kiện tham gia 
bảo hiểm dễ dàng hơn. 

Bên cạnh đó, đội ngũ cũng ra mắt 
Ứng Dụng Mua Bảo Hiểm Tự Động 
SHIELD với các tính năng đột phá 
nhằm mang đến những trải nghiệm 
tham gia bảo hiểm ưu việt, nhanh 
chóng và cực kỳ tiện lợi.

B�o Hi�m 
S�C KH�E TOÀN DI�N

B�o Hi�m 
B�NH HI�M NGHÈO

B�o Hi�m
UNG TH


H	 tr� chi phí �i�u tr�, tr� 
c�p gim thu nh�p, bo v� 
sinh m�ng…khi xy ra tai 
n�n ho�c b�nh t�t b�t ng�

Bo v� tr��c các c�n b�nh 
ung th� � m�i giai �o�n

Gi�m 40%
so v�i m�c phí g�c Nh�n toàn b� s� ti�n bo 

hi�m ngay khi có ch¢n 
�oán b�nh

Gi�m 20%
so v�i m�c phí g�c 

000.00050. VNĐ/n�m

000400. VNĐ/n�m
000200. VNĐ/n�mT¦

000500. VNĐ/n�m

000.0001. VNĐ/n�m

GÓI 1

GÓI 2

000.000750. VNĐ

000.000250. VNĐ

000.000500. VNĐ

GÓI 1

GÓI 2

GÓI 3

c�n b�nh
hi�m nghèo10 

M�c phí th�p và phù 
h�p v�i ��i t��ng 
khách hàng

> 30 tu©i

Tª Đ«NG
Lên �¯n1 

tùy thu�c vào
�� tu©i và gi�i tính 

Quy�n l�i

S� ti�n
bo hi�m
(STBH)

Phí
bo hi�m


u �i�m
n©i b�t

T�ng ài: (028) 3868 9968 
B� Ph�n H�p Tác Bo Hi�m: hotrobaohiem@fecredit.com.vn 

3 GÓI B�O HI�M CHÍNH ĐANG Đ�C PHÂN PH�I B�I FE CREDIT
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Hành động đẹp
VÌ CỘNG ĐỒNG

CHUYẾN XE 
NGHĨA TÌNH 2019

1

chương trình là hoạt động an sinh xã hội thường niên của Bộ Lao động Thương binh và Xã 
hội, tạp chí Gia Đình và Trẻ Em cùng đài truyền hình Quốc hội nhằm giúp đỡ trẻ em nghèo, 

những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Đối tượng mà chương trình hướng tới là các em 
nhỏ bị bệnh bại não bẩm sinh, các em nhỏ mồ côi cả cha lẫn mẹ, gia đình của thương binh 

hạng 1/4, bị nhiễm chất độc da cam.

Thông qua chương trình, Ban Tổ chức đã dành hơn 100 sổ tiết kiệm (mỗi sổ trị giá năm triệu 
đồng) tặng trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, nạn nhân chất độc da cam; tặng 30 suất học 

bổng (mỗi suất trị giá năm triệu đồng), tặng năm xe đạp (mỗi xe trị giá hai triệu đồng) cho 
học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ kinh phí xây dựng Đền thờ 2.500 liệt sĩ 

Trung đoàn 27 tại xã Triệu Long, Triệu Phong, Quảng Trị với tổng số tiền hơn năm tỷ đồng.

Tét này, FE CREDIT phối hợp cùng Báo 
công an TP.HcM tổ chức chương trình 
“chuyến xe nghĩa tình 2019, đưa hàng 
trăm bà con nghèo đang sinh sống tại 
TP.HcM về quê ăn Tết.

Năm 2018, người dân phải hứng chịu 
nhiều thiệt hại nặng nề sau các đợt bão 
lũ, họ không nỡ bỏ khoản tiền lớn mua vé 
về quê ăn Tết, mà để dành gửi về giúp gia 
đình. Thương cảm trước hoàn cảnh đón 
xuân nơi đất khách quê người của bà con, 
“chuyến xe nghĩa tình 2019” là sự kiện ý 
nghĩa mang lại niềm hi vọng đoàn viên và 
mong mỏi của bà con dịp Tết Kỷ Hợi.

Ngoài ra, FE CREDIT còn tổ chức buổi 
trao quà từ thiện cho những người có 
hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật bán 
vé số tại TP.HcM để thể hiện tinh thần 
sẵn sàng hỗ trợ của doanh nghiệp. FE CREDIT đồng hành cùng 

chương trình từ thiện 
“NHỮNG TRÁI TIM ĐỒNG CẢM LẦN THỨ 10”

2
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Trong hai ngày 25/06 và 26/06/2018, FE cREDIT 
phối hợp cùng Trung Tâm Hiến Máu Nhân Đạo và 
Bệnh Viện Truyền Máu Huyết Học TP.HcM tổ chức 
ngày hội hiến máu nhân đạo với thông điệp “Trao yêu 
thương, gieo sự sống” cùng với sự tham gia của gần 
450 tình nguyện viên, hiến tặng hơn 540 đơn vị máu.

“TRAO YÊU THƯƠNG – 
GIEO SỰ SỐNG”  

CÙNG NGÀY HỘI HIẾN 
MÁU FE CREDIT

3
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Nhân dịp 8 năm sinh nhật FE CREDIT, Trung Tâm Tiếp Thị đã tổ 
chức sự kiện hoạt náo nhằm tạo cơ hội gửi lời cám ơn đến tất cả 
mọi người đã luôn đồng hành cùng sự phát triển của công ty và 
giúp kết nối tất cả thành viên trong đại gia đình FE CREDIT lại 

gần nhau hơn trong dịp sinh nhật ý nghĩa.

Trong 2 ngày 01/11 và 02/11,
3 booth chụp ảnh hoành tráng với 
hàng trăm bong bóng cùng hơn 
2.000 phần quà đã mang đến 
niềm vui bất ngờ cho tập thể nhân 
viên FE CREDIT. Các tòa nhà REE, 
cộng Hòa, cộng Hòa Garden đã 
được phủ xanh sắc màu
FE CREDIT nhờ sự hưởng ứng đông 
đảo của các bạn. 

Booth

.000
SINH NHẬT

PHẦN QUÀ

3
2

SÁNG TẠO VÀ
PHÁT TRIỂN
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Sự kiện sôi nổi và
náo nhiệt này đã thu hút 
rất nhiều sự quan tâm từ 

các FE CREDITers với 
hơn 3,400 thảo luận và 

gần 21,000 likes
trên Facebook.

FE CREDIT Mong những kỷ 
nIệM đẹp này sẽ đượC lưu gIữ 
MãI TRong TâM TRí CáC bạn về 
ngôI nhà Chung.

.400

.000
THẢO LUẬN

LIKES trên FB

3
21
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Từ ngày 20/12/2018, Trung Tâm Tiếp Thị tiến hành rà soát các trang thông tin điện tử sử dụng 
trái phép tên thương hiệu FE CREDIT và thực hiện tháo gỡ, xóa các trang thông tin này.

Để bảo vệ hình ảnh thương hiệu, chúng tôi rất mong nhận được sự hỗ trợ từ tất cả 
các bạn bằng các hành động cụ thể sau:

Nếu có phát hiện các websites, 
trang con giả mạo, trùng tên 

miền hoặc nội dung không chính 
thức liên quan đến FE CREDIT.

BÁO CÁO

Gửi về Trung Tâm Tiếp Thị

Không tự ý tạo các trang thông 
tin điện tử (bao gồm website, 
trang con, trang mạng xã hội, 
...) khi chưa có sự phê duyệt 

của Trung Tâm Tiếp Thị.

đỀ xUẤT

Gửi về Trung Tâm Tiếp Thị

Nếu có nhu cầu thực sự 
cần thiết khởi tạo các trang 

thông tin điện tử sử dụng tên 
thương hiệu.

Hiện tại, có một số trang thông tin điện tử sử dụng 
trái phép tên thương hiệu FE CREDIT để truyền 
thông những nội dung không mong muốn làm ảnh 
hưởng xấu đến giá trị thương hiệu công ty.

Xử lí
TRANG THÔNG TIN
ĐIỆN TỬ GIẢ MẠO

Theo Quy định về quản lý thiết kế, sử dụng và sản xuất các ấn phẩm truyền thông tiếp thị: 31/QĐi-TTTT.15 
(chương III) và quy định về vi phạm kỉ luật lao động trong hoạt động vận hành tại VPB Fc: QĐi-QTNNL.34 
(Điều 25), các cá nhân, đơn vị không được phép sử dụng tên công ty, logo FE cREDIT trên các tài khoản cá 
nhân nhằm đại diện cho FE cREDIT/VPB Fc. Bất kỳ trường hợp nào tự ý đăng tải thông tin sử dụng hình ảnh 
thương hiệu FE cREDIT mà chưa có sự cho phép của các cấp thẩm quyền sẽ bị xử lý vi phạm.

Xử lý trang thông tin giả mạo

www.fecredit.com.vn

Facebook.com/FEcREDITvn

Youtube.com/channel/fecreditvn

Zalo.me/fecredit
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