
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG GỬI YÊU CẦU VÀ KHIẾU NẠI 
TRÊN FE CREDIT MOBILE  

PRE-LOGIN: Khách hàng chưa có tài khoản trên ứng dụng FE CREDIT Mobile 

1. Vào mục Yêu cầu & khiếu nại 
 Mở ứng dụng FE CREDIT Mobile (phiên bản mới nhất) 
 Nhấn vào biểu tượng “≡” ở góc trái  
 Chọn Yêu cầu & khiếu nại  

 

      
  

2. Tạo yêu cầu mới 
Tại màn hình Quản lý trường hợp của tôi: 

 Nhấn vào nút “Tạo yêu cầu +” 
 Nhập các thông tin theo yêu cầu: 

- Họ và Tên  
- Số điện thoại 
- Số CMND / CCCD (không bắt buộc) 
- Địa chỉ Email (không bắt buộc)  
- Loại sản phẩm 
- Loại yêu cầu 
- Danh mục 
- Danh mục phụ 
- Mã phụ (nếu có) 
- Các thông tin bổ sung (nếu có) 
- Ghi chú mô tả nội dung khiếu nại 
- Đính kèm hình ảnh / tập tin (nếu có) 

 Nhấn vào nút “Tạo yêu cầu” 



 

Lưu ý:  

 Nhập đủ thông tin tại các trường bắt buộc (*). 
 Các bước chọn loại dữ liệu phải tuần tự vì có sự ràng buộc. 
 Các giá trị sẽ được kiểm tra nếu bắt buộc. 
 Số lượng yêu cầu có thể tạo: tối đa 3 yêu cầu/ngày. 
 Sau khi tạo yêu cầu thành công, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo tạo yêu cầu thành công 

cùng với Mã yêu cầu để người dùng có thể tìm kiếm lại yêu cầu đã tạo. 

3. Tra cứu yêu cầu 
Tại màn hình Quản lý trường hợp của tôi: 

 Nhập Mã yêu cầu 
 Nhập Số điện thoại sử dụng khi tạo yêu cầu 
 Nhấn vào nút “Tìm kiếm” 



 Nhấn vào kết quả tìm kiếm để xem chi tiết yêu cầu  

 

 

Lưu ý:  

 Các trạng thái của yêu cầu: 
- Open, New: Mở 
- Pending-…: Đang xử lý 
- Resolved-Completed: Hoàn tất 

 Bắt buộc phải nhập cả 2 thông tin Mã yêu cầu và Số điện thoại để tra cứu. 
 Khách hàng chưa có tài khoản trên ứng dụng FE CREDIT Mobile không thể hủy yêu cầu đã 

tạo. 
 

POST-LOGIN: Khách hàng đã có tài khoản trên ứng dụng FE CREDIT Mobile 

1. Đăng nhập tài khoản và vào mục Yêu cầu & khiếu nại 
 Mở ứng dụng FE CREDIT Mobile (phiên bản mới nhất) 
 Đăng nhập vào tài khoản FE CREDIT Mobile đã đăng kí 
 Nhấn vào biểu tượng “≡” ở góc trái  
 Chọn Yêu cầu & khiếu nại  



     

2. Tạo yêu cầu mới 
Tại màn hình Quản lý trường hợp của tôi: 

 Nhấn vào nút “Tạo yêu cầu +” 
 Trường Họ và Tên, Số điện thoại, Số CMND / CCCD sẽ mặc định được lấy từ thông tin tài 

khoản đã đăng nhập 
 Nhập các thông tin theo yêu cầu: 

- Địa chỉ Email (không bắt buộc)  
- Loại sản phẩm 
- Số hợp đồng / tài khoản 
- Loại yêu cầu 
- Danh mục 
- Danh mục phụ 
- Mã phụ (nếu có) 
- Các thông tin bổ sung (nếu có) 
- Ghi chú mô tả nội dung khiếu nại 
- Đính kèm hình ảnh / tập tin (nếu có) 

 Nhấn vào nút “Tạo yêu cầu” 



 

Lưu ý:  

 Nhập đủ thông tin tại các trường bắt buộc (*). 
 Các bước chọn loại dữ liệu phải tuần tự vì có sự ràng buộc. 
 Các giá trị sẽ được kiểm tra nếu bắt buộc. 
 Số lượng yêu cầu có thể tạo: tối đa 3 yêu cầu/ngày. 
 Sau khi tạo yêu cầu thành công, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo tạo yêu cầu thành công 

cùng với Mã yêu cầu để người dùng có thể tìm kiếm lại yêu cầu đã tạo. 

4. Tra cứu yêu cầu 
Tại màn hình Quản lý trường hợp của tôi: 

 Kiểm tra các yêu cầu đã được xử lý hoàn tất trong 3 tháng gần nhất: nhấn chọn vào ô bên 
dưới 

 
 Tìm kiếm yêu cầu đã tạo trước đó: 



- Nhập Mã yêu cầu 
- Nhấn vào nút “Tìm kiếm” 
- Ứng dụng sẽ hiển thị thông tin chi tiết của yêu cầu  

     

 Các trạng thái của yêu cầu: 
- Open, New: Mở 
- Pending-…: Đang xử lý 
- Resolved-Completed: Hoàn tất 
- Resolved-Cancelled: Đã hủy 

5. Hủy yêu cầu 
Có 2 cách để hủy yêu cầu: 

 Cách 1:  
- Tại màn hình Quản lý trường hợp của tôi, giữ và trượt yêu cầu qua bên trái, chọn “Hủy 

bỏ” 
- Xác nhận hủy yêu cầu: 

 Có: Tiến hành hủy yêu cầu 

 Không: Không hủy yêu cầu, quay lại màn hình trước đó 



     

 Cách 2:  
- Tại màn hình thông tin chi tiết của yêu cầu, nhấn vào nút “Hủy bỏ” 
- Xác nhận hủy yêu cầu: 

 Có: Tiến hành hủy yêu cầu 

 Không: Không hủy yêu cầu, quay lại màn hình trước đó 

     


