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Công ty Tài Chính TNHH MTV Ngân
Hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPB

FC)

Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI

Kính gửi: Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh

Số:

- Tên thương nhân: Công ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPB FC)

Số 9, Đoàn Văn Bơ, P. 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh- Địa chỉ trụ sở chính:

1. Tên chương trình khuyến mại: Ưu đãi nhận thẻ cào điện thoại

- Điện thoại: (028) 3911 5212 Fax: (028) 3911 5213 Email: marketing@fecredit.com.vn

- Người liên hệ: Lê Đặng Bích Thảo Điện thoại: 0909894381

Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi
tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, Công ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh
Vượng (VPB FC) thông báo chương trình khuyến mại như sau:

- Mã số thuế: 0102180545

2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Thành phố Hồ Chí Minh

3. Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền

4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/07/2021 đến ngày 30/09/2021

5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại : Sản phẩm cho vay cá nhân tiêu dùng X-sell (bán chéo) cung cấp bởi VBP
FC thông qua kênh bán hàng trực tiếp (*) Sản phẩm X-Sell (bán chéo) là sản phẩm cho vay cá nhân tiêu
dùng 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.

Số lượng hàng hóa, dịch vụ (nếu có):

6 . Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Thẻ cào điện thoại trị giá 50,000 đồng

7. Khách  hàng  của  chương  trình  khuyến  mại  (đối  tượng  được  hưởng  khuyến  mại):  Khách  hàng  thực  hiện
đăng ký và hoàn thành hồ sơ đăng ký vay sản phẩm X-Sell thông qua kênh bán hàng trực tiếp (điều kiện
chương trình áp dụng cho các hồ sơ được hoàn thành điền thông tin và đăng ký trên hệ thống, không cần
qua bước duyệt hồ sơ).

8 . Cơ  cấu  giải  thưởng (nội  dung  giải  thưởng,  giá  trị  giải  thưởng,  số  lượng giải  thưởng):  15,606  suất  được
nhận thẻ cào điện thoại (tùy thuộc vào nhà mạng của số khách hàng đăng ký trên hồ sơ) trị giá 50,000
đồng.

9. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: 780.300.000

10. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại:
- Khách hàng thỏa mãn điều kiện tham gia chương trình sẽ được đội ngũ bán hàng trực tiếp tư vấn cụ thể
thông qua kênh bán hàng trực tiếp
- Trong khoảng thời gian từ ngày 01/07/2021 đến hết ngày 30/09/2021, Khách hàng đăng ký và hoàn
thành hồ sơ vay là thỏa điều kiện nhận một (01) thẻ cào điện thoại trị giá 50,000 đồng. - Trong vòng ba
(03) ngày làm việc kể từ ngày khách hàng hoàn thành đăng ký hồ sơ cùng với nhân viên bán hàng trực
tiếp, VPB FEC sẽ thực hiện gửi trực tiếp thẻ cào điện thoại theo hình thức tin nhắn đến số điện thoại đăng
ký theo hồ sơ vay của Khách hàng.
Tên của các thương nhân cùng thực hiện khuyến mại, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể của
từng thương nhân tham gia thực hiện trong chương trình (Trường hợp nhiều thương nhân cùng phối hợp
thực hiện chương trình khuyến mại hoặc thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến
mại  cho  hàng  hóa,  dịch  vụ  của  thương  nhân  khác  theo  thỏa  thuận  (văn  bản  thỏa  thuận/hợp  đồng  gửi
kèm)).

11.

Mã hồ sơ: 23836/TBKM-ON21



- Giấy ủy quyền.

Hồ sơ gửi kèm:

- Chi tiết nội dung khuyến mại.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯƠNG NHÂN

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Công ty  Tài  Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt  Nam Thịnh Vượng (VPB FC)  cam kết  thực hiện đúng và hoàn
toàn chịu trách nhiệm về chương trình khuyến mại trên theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Mã hồ sơ: 23836/TBKM-ON21


