THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
“TIẾP LỬA MÙA KHAI TRƯỜNG, TẶNG ƯU ĐÃI X3”
Để chuẩn bị tài chính cho mùa năm học mới và giảm bớt nỗi lo của nhiều bậc phụ huynh, FE CREDIT tiếp tục triển
khai chương trình "Tiếp lửa mùa khai trường, tặng ưu đãi x3" từ nay đến 15/11/2021 để hỗ trợ khách hàng đặc biệt là
trong tình hình dịch bệnh Covid-19 như hiện nay.
1. Tên chương trình khuyến mại: Tiếp lửa mùa khai trường, tặng ưu đãi x3
2. Địa bàn (Phạm vi) khuyến mại: toàn quốc
3. Hình thức khuyến mại: Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ. Tặng
hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền có kèm theo việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
4. Thời gian khuyến mại: từ 15/07/2021 đến hết 15/11/2021
5. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại: Dịch vụ cho vay tiêu dùng cá nhân – Sản phẩm bán chéo, bán thêm(*) và dịc h
vụ thẻ tín dụng do VPB FC cung cấp (Khoản vay tối thiểu của vay tiêu dùng bán chéo, bán thêm là 10.000.000
đồng và hạn mức tối thiểu của thẻ tín dụng là 2.000.000 đồng).
(*)

Sản phẩm bán chéo, bán thêm 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: Bảo hiểm Trợ cấp tiền mặt, Mã mua hàng Samsung, Mã quà tặng
Got it
7. Đối tượng được hưởng khuyến mại: Tất cả khách hàng đăng kí vay và được giải ngân thành công (đối với
dịch vụ vay cá nhân tiêu dùng bán chéo, bán thêm) hoặc khách hàng đăng kí và mở thẻ tín dụng thành công
(đối với dịch vụ thẻ tín dụng) trong thời gian chương trình khuyến mại.
8. Cơ cấu giải thưởng
Loại hàng hóa
Gói bảo hiểm Trợ cấp tiền

Số lượng quà tặng

Tổng giá trị quà

mỗi quà tặng (VNĐ)

ước tính (cái)

tặng (VNĐ)

400.000

mặt trong 3 tháng
Mã mua hàng Samsung

Giá trị

Khoảng 580.000 VNĐ lên đến
4.000.000 VNĐ

Mã quà tặng Got it

20.000
Tổng

1.000

400.000.000

15.000

8.700.000.000

15.000

300.000.000

31.000

9.400.000.000

9. Tổng giá trị giải thưởng: 9.400.000.000 đồng (Chín tỷ bốn trăm triệu đồng) (Đã bao gồm thuế GTGT).
10. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại
-

Bước 1: Khách hàng đăng ký dịch vụ vay cá nhân tiêu dùng bán chéo, bán thêm hoặc dịch vụ thẻ tín dụng do
VPB FC cung cấp. Nhân viên bán hàng thông tin đến khách hàng về chương trình khuyến mại.

-

Bước 2: Tất cả khách hàng đăng kí vay và được giải ngân thành công (đối với dịch vụ vay cá nhân tiêu dùng
bán chéo, bán thêm) hoặc khách hàng đăng kí và mở thẻ tín dụng thành công (đối với dịch vụ thẻ tín dụng)
trong thời gian diễn ra chương trình được xem là thỏa điều kiện nhận quà tặng. VPB FC sẽ gửi thông báo nhận

quà tặng thông qua tin nhắn với nội dung là “TB: Chuc mung [ten khach hang] duoc nhan Combo qua tu
Samsung,

Got

it

nhan

mua

khai

truong.

Click

chon

qua

ngay

https://tiepluakhaitruong.fecredit.com.vn/[user code]” đến số điện thoại của khách hàng. Thời gian trễ nhất
để gửi thông báo tới số điện thoại khách hàng là 03 ngày làm việc kể từ ngày khách hàng thỏa điều kiện.
-

Bước 3: Khách hàng truy cập vào website www.tiepluakhaitruong.fecredit.com.vn/[user code] để lựa c họn
quà tặng mong muốn, mỗi khách hàng có thể lựa chọn 1 hoặc cả 3 quà tặng.

-

Bước 4: Sau khi lựa chọn quà tặng, khách hàng làm theo hướng dẫn của website để sử dụng quà tặng.


Bảo hiểm Trợ cấp tiền mặt: Khách hàng tải ứng dụng $hield và ký hợp đồng bảo hiểm thông qua ứng
dụng này. Thời hạn sử dụng là 3 tháng kể từ ngày nhận bảo hiểm trên $HIELD.



Mã mua hàng Samsung: Khách hàng sử dụng mã này để mua hàng trực tuyến tại
www.sshop.vn/feccustomer. Thời hạn sử dụng đến hết ngày 31/12/2021



Mã quà tặng Got it: Khách hàng sử dụng mã này để mua hàng tại hệ thống đối tác của Got it. Thời hạn sử
dụng 12 tháng, tương ứng ngày 29/07/2022

-

Quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt. Khách hàng nhận khuyến mại của chương trình này vẫn c ó
thể nhận khuyến mại của chương trình khác, tuy nhiên không áp dụng đối với khách hàng thuộc chương trình
khuyến mại của Churn model.

