
              

 

 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

 

1. Tên chương trình khuyến mại: Thêm 1 gói vay, nhân 3 ưu đãi  

2. Địa bàn (Phạm vi) khuyến mại: địa bàn cung cấp sản phẩm và dịch vụ của 3 đối tác gồm Công ty 

TNHH Speak Up Việt Nam, Công ty cổ phần công nghệ Fitin, Công ty cổ phần bảo hiểm Opes. 

3. Hình thức khuyến mại: Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng 

dịch vụ. Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó, được 

áp dụng trong thời gian khuyến mại đã thông báo (hình thức giảm giá). 

4. Thời gian khuyến mại: từ nay đến hết 21/08/2020 

5. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại: Dịch vụ cho vay cá nhân tiêu dùng – sản phẩm bán chéo(*) do VPB 

FC cung cấp 

(*) Sản phẩm bán chéo là sản phẩm dành riêng cho khách hàng cũ đã kết thúc khoản vay với VPB 

FC trước đây và được đánh giá tốt dựa vào các điều kiện lịch sử tín dụng và phân loại khách hàng 

của VPB FC. 

6. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Suất mua hàng/ dịch vụ từ 3 đối tác của VPB FC gồm 

Công ty TNHH Speak Up Việt Nam, Công ty cổ phần công nghệ Fitin, Công ty cổ phần bảo hiểm 

Opes. 

7. Đối tượng được hưởng khuyến mại: 1.000 khách hàng đầu tiên được giải ngân thành công cho sản 

phẩm vay cá nhân tiêu dùng – sản phẩm bán chéo qua kênh bán hàng điện thoại của VPB FC. 

8. Cơ cấu giải thưởng 

Loại hàng hóa 

Giá trị mỗi suất 

quà tặng 

(VNĐ) 

Số lượng suất quà 

tặng ước tính 

(Cái) 

Tổng giá trị quà 

tặng 

(VNĐ) 

Loại 01: Suất mua đồ nội thất tại Công 

ty cổ phần Công nghệ Fitin 

100.000 50                5.000.000  

200.000 50             10.000.000  

500.000 50              25.000.000  

Loại 02: Suất giảm giá từ 10% - 50% khi 

mua khóa học tiếng Anh của Công ty 

TNHH Speak Up Việt Nam 

4.500.000(*) 1.000 4.500.000.000 

Loại 03: Suất giảm giá 30% khi mua 

Bảo hiểm tai nạn đa năng của Công ty cổ 

phần bảo hiểm Opes 

167.000(*) 2.000 334.000.000 

Tổng  3.150  4.874.000.000 

 (*) Giá trị mỗi suất quà tặng được lấy dựa theo mức giảm giá cao nhất của suất mua hàng sử dụng dịch 

vụ 



              

 

9. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: 4.874.000.000 (Bốn tỷ tám trăm bảy mươi 

bốn triệu đồng) (đã bao gồm thuế GTGT) 

10. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại 

 Bước 1: Khách hàng đăng ký vay sản phẩm vay cá nhân tiêu dùng – sản phẩm bán chéo thông qua 

kênh bán hàng điện thoại.  

 Bước 2: 1.000 khách hàng đầu tiên giải ngân thành công trong thời gian diễn ra chương trình được 

xem là thỏa điều kiện để nhận được các suất mua hàng. Trong đó: 

 50 khách hàng đầu tiên sẽ nhận được Combo 03 loại quà tặng bao gồm loại 01, loại 02 và loại 

03 

 950 khách hàng còn lại sẽ nhận được Combo 02 loại quà tặng bao gồm loại 02 và 03. 

 Bước 3: VPB FC sẽ gửi tin nhắn chúc mừng kèm đường dẫn đến trang web để nhận suất mua hàng/ 

dịch vụ đến số điện thoại khách hàng đăng ký với VPB FC trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày 

khách hàng được giải ngân thành công (Danh sách các trang web để sử dụng quà tặng bao gồm: 

https://landing.fitin.vn/fecredit, https://doanhnghiep.speak-up.edu.vn/fec-suv, 

https://fecpa.opes.com.vn) 

 Bước 4: Để nhận quà tặng, khách hàng truy cập vào trang web được gửi kèm trong tin nhắn, sau đó 

đăng nhập thông tin và làm theo hướng dẫn cụ thể trên trang web để mua hàng hóa/ dịch vụ. Các 

thông tin cần cung cấp bao gồm: họ và tên, số điện thoại, số chứng minh nhân dân của khách hàng.  

 Nội dung quà tặng, giá trị và thời hạn sử dụng các loại quà tặng như sau:  

 Loại 01: bao gồm 03 suất mua đồ nội thất tại Công ty Cổ phần Công nghệ Fitin với trị giá như 

sau: 

o 01 suất trị giá 100.000 VNĐ cho đơn hàng dưới 1.000.000 VNĐ 

o 01 suất trị giá 200.000 VNĐ cho đơn hàng từ 1.000.000 VNĐ đến dưới 2.000.000 VNĐ 

o 01 suất trị giá 500.000 VNĐ cho đơn hàng từ 2.000.000 VNĐ trở lên 

o Thời hạn sử dụng đến hết ngày 15/10/2020 

o Chương trình áp dụng cho các đơn hàng giao tại TP. Hồ Chí Minh 

o Chương trình khuyến mại không áp dụng cho thương hiệu Nofu, Nordlux, Design for the 

People, Arata, JYSK  

o Mỗi khách hàng sử dụng tối đa 01 suất/lần giao dịch, không tính cộng dồn giá trị của các 

suất trong một giao dịch  

o Fitin chỉ tiếp nhận các khiếu nại liên quan trong thời hạn ưu đãi còn hiệu lực  

 

 Loại 02: bao gồm 01 suất giảm giá 10% - 50% để mua khóa học tiếng Anh của Công ty TNHH 

Speak Up Việt Nam (Tương ứng với mức giảm từ 1.620.000 VNĐ đến 4.500.000 VNĐ tùy 

thuộc vào khóa học khách hàng lựa chọn).  



              

 

 

o Thời hạn sử dụng đến hết ngày 31/07/2021. 

o Khi khách hàng đăng ký học tại Speak Up sẽ được hưởng học phí ưu đãi áp dụng cho khóa 

học tại trường ở Hà Nội và TP. HCM và các khóa học online trên toàn quốc. Chương trình 

học tại Speak Up bao gồm các khóa học: Tiếng anh cơ bản, Tiếng anh nâng cao, Chứng chỉ 

tiếng Anh: IELTS, TOEIC, TOEFL,… 

 

 Loại 03: bao gồm 02 suất giảm giá 30% để mua Bảo hiểm tai nạn đa năng của Công ty Cổ 

phần Bảo hiểm Opes (Tương ứng với mức giảm từ 47.000 VNĐ đến 167.000 VNĐ). 

o Thời hạn sử dụng đến hết ngày 15/10/2020 

o Khách hàng có thể sử dụng suất giảm giá này để mua bảo hiểm cho người thân.  

o Suất giảm giá không có giá trị quy đổi thành tiền hoặc các sản phẩm bảo hiểm khác của 

Opes. 

 

 Quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt và không được áp dụng đồng thời với các chương 

trình khuyến mại khác. 

 

Khách hàng vui lòng liên hệ Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng của VPB FC để được giải đáp thắc mắc 

liên quan đến chương trình Khuyến mãi theo số: 1900 234 588 

 

Các thắc mắc liên quan đến hàng hóa và dịch vụ của đối tác, khách hàng vui lòng liên hệ theo các 

đường dây sau: 

 Trung tâm tiếng Anh Speak Up: 028 3622 7776 

 Trang bán đồ nội thất Fitin: 1800 3008 

 Bảo hiểm tai nạn đa năng Opes: 1800 558 855 

 

 


