THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
1. Tên chương trình: Nhận thưởng tiền triệu khi giới thiệu bạn mở thẻ
2. Phạm vi khuyến mại: Toàn quốc
3. Thời gian khuyến mại: 24/08/2021 – 31/12/2021
4. Đối tượng tham gia: Dành cho khách hàng có thời gian sử dụng Thẻ Vay VietCredit dưới 5 tháng.
5. Chi tiết khuyến mại:
Khách hàng (Người giới thiệu – NGT) giới thiệu bạn bè, người quen mở thẻ (Người được giới thiệu –
NĐGT) thì NGT sẽ nhận tiền thưởng 100.000 VND trên mỗi NĐGT khi NĐGT được phê duyệt cấp thẻ thành
công.
6. Cách thức tham gia chương trình
Cách 1: Giới thiệu trực tiếp cho Nhân viên tư vấn của VietCredit
Cách 2: Giới thiệu qua tính năng “Giới thiệu bạn vay” trên ứng dụng VietCredit*
*Tải ngay ứng dụng VietCredit tại đây: App Store, Google Play Store
7. Một số quy định chung:
- Tiền thưởng sẽ được trả trực tiếp vào tài khoản Thẻ Vay VietCredit của NGT mỗi tháng.
- Cán bộ nhân viên (CBNV), người thân của CBNV, cộng tác viên, người lao động từ đối tác thứ ba,... của
VietCredit không được tham gia chương trình này ở cả vai trò NGT và NĐGT.
- NĐGT chưa đăng ký mở thẻ tại bất cứ kênh mở thẻ nào của VietCredit. Nếu số điện thoại của người
được giới thiệu đã hoặc đang được đăng ký mở Thẻ Vay VietCredit thì lượt giới thiệu này không hợp lệ.
- Thẻ vay của NGT và NĐGT phải đang hoạt động, không trong tình trạng tạm khóa thẻ/đã khóa thẻ trong
suốt thời gian diễn ra chương trình ưu đãi và tại thời điểm VietCredit chi trả thưởng.
- Mức tiền thưởng cho NGT là mức trước thuế thu nhập cá nhân. Trước khi chi trả thưởng cho NGT,
VietCredit sẽ thực hiện việc khấu trừ thuế TNCN theo đúng quy định của pháp luật.
- VietCredit không chịu trách nhiệm cho các trường hợp đăng ký sai thông tin hoặc những lý do khác nằm
ngoài sự quản lý của VietCredit.
- VietCredit có quyền kiểm tra tính xác thực và minh bạch của thông tin giới thiệu và được toàn quyền tạm
hoãn hoặc từ chối chi trả tiền thưởng trong trường hợp nghi ngờ hoặc phát hiện dấu hiệu gian lận, lợi
dụng chương trình để trục lợi.
- Nội dung của chương trình có thể thay đổi theo quy định của VietCredit trong từng thời kỳ và sẽ được
VietCredit thông báo trên website để cập nhật đến các khách hàng về sự thay đổi này (nếu có).
---------- Hết ----------

