
 

 

Điều khoản và Điều kiện Chương trình 

MỞ APP FE CREDIT MOBILE – NHẬN QUÀ NGAY 

Dành cho khách hàng của FE CREDIT 

FE CREDIT trân trọng thông báo cách thức tham gia chương trình “Mở app FE CREDIT Mobile – 

Nhận quà ngay” (sau đây gọi tắt là Chương Trình): 

I. CÁCH THỨC THAM GIA: 

Toàn bộ khách hàng của FE CREDIT đã hoặc đang có khoản vay hoặc thẻ tín dụng của FE CREDIT 

đều có thể tham gia chương trình “Mở app FE CREDIT Mobile – Nhận quà ngay”. 

- Bước 1: Khách hàng tải ứng dụng FE Mobile (nếu chưa cài đặt) 

- Bước 2: Khách hàng đăng kí tài khoản/ đăng nhập vào tài khoản trên ứng dụng FE Mobile 

- Bước 3: Khách hàng thực hiện một trong các giao dịch sau: 

1. Tra cứu khoản vay (Tài khoản của tôi) 

2. Thanh toán thẻ tín dụng và khoản vay 

3. Nhận tiền mặt 

4. Chuyển đổi sang trả góp 

- Hệ thống sẽ ghi nhận thao tác sử dụng các tính năng trên ứng dụng FE Mobile của khách 

hàng theo từng tuần. Chương trình sẽ diễn ra trong vòng 12 tuần và mỗi tuần khách hàng có 

tối đa một cơ hội chiến thắng. 

- Với mỗi tài khoản chiến thắng trong tuần, khách hàng sẽ có cơ hội tham gia ở tuần thứ tư (4) 

kế tiếp. 

- Đối với những khách hàng không chiến thắng tuần này vẫn có thể tham gia để nhận quà trong 

những tuần tiếp theo của chương trình.  

- Lưu ý: Với mỗi tài khoản tại ứng dụng FE Mobile, khách hàng phải đảm bảo sốt điện thoại 

đăng kí trên ứng dụng FE Mobile là số điện thoại hiện đang sử dụng. Ban Tổ Chức sẽ sử dụng 

số điện thoại đăng kí trên ứng dụng FE Mobile để nạp tiền trực tiếp vào tài khoản điện thoại 

cho người chiến thắng. Trường hợp thay đổi số điện thoại, Khách hàng vui lòng thông báo với 

phòng dịch vụ khách hàng 1900 234 588 của FE CREDIT để được hỗ trợ. 

- Trong thời gian diễn ra chương trình, khách hàng vẫn có thể tham gia những chương trình 

khuyến mại khác được tổ chức bởi FE CREDIT. 

 

II. QUY ĐỊNH THẮNG GIẢI: 

Người thắng giải hợp lệ là người thực hiện thao tác trên ứng dụng FE Mobile sớm nhất (như các bước 

mô tả) tính theo từng tuần.  

III. CÁCH THỨC TRAO THƯỞNG: 



 

 

- Ban Tổ Chức sẽ công bố người chiến thắng dựa trên kết quả 80 người đầu tiên có thao tác sử 

dụng tính năng trên ứng dụng FE Mobile sớm nhất tính theo hàng tuần. Kết quả sẽ được thông 

báo vào ngày Thứ Năm của tuần kế tiếp. Sau khi thông báo danh sách thắng giải trên trang web 

và trang Facebook FE CREDIT, khách hàng sẽ nhận được thông báo thắng giải qua SMS và 

được nạp tiền trực tiếp vào tài khoản điện thoại của khách hàng với trị giá 100.000 VND. 

- Thời hạn kết thúc trao quà: FE CREDIT có trách nhiệm trao quà cho khách hàng trong vòng 

45 ngày kể từ ngày công bố. 

 

 


