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ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN 

CHƯƠNG TRÌNH ĐỐI TÁC GIỚI THIỆU CỦA AN LỘC FSC 

Đối tác cần lưu ý rằng, khi đăng ký và tham gia chương trình này, đối tác sẽ 

được xem là đã đọc, hiểu và đồng ý với các điều khoản được ban hành bởi Công 

ty TNHH An Lộc FSC Gia Lai được quy định tại Bản điều khoản và điều kiện này. 

Các phiên bản mới nhất của Bản điều khoản và điều kiện này được ban hành 

bởi Công ty TNHH An Lộc FSC Gia Lai được hiểu là có hiệu lực quyết định đến chương 

trình. 

1. Tên chương trình: “Partner Program – Đối tác giới thiệu”  

2. Đối tượng áp dụng:  

Chương trình áp dụng cho mọi cá nhân, tổ chức có đủ năng lực hành vi dân 

sự theo quy định của pháp luật; không áp dụng cho cán bộ quản lý, nhân viên, đối 

tác, cộng tác viên, môi giới của Công ty TNHH An Lộc FSC Gia Lai.  

3. Thời gian áp dụng: Từ ngày 20/08/2020. 

4. Phạm vi áp dụng: Không giới hạn phạm vi lãnh thổ. 

5. Hình thức triển khai: Đối tác giới thiệu Khách hàng mới cho Công ty TNHH 

An Lộc FSC Gia Lai và hưởng hoa hồng hoặc ưu đãi dựa trên doanh số giới 

thiệu. 

6. Nội dung chương trình 

6.1 Giải thích thuật ngữ 

a. Người giới thiệu hợp lệ (“Người giới thiệu”): 

Là cá nhân, tổ chức có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp 

luật hiện hành. 

Người giới thiệu hợp lệ được hiểu là đã đăng ký tài khoản trên hệ thống Partner 

của An Lộc FSC và được Công ty TNHH An Lộc FSC Gia Lai cung cấp mã số đối tác 

hợp lệ. 

b. Người được giới thiệu hợp lệ (“Người được giới thiệu”):  

Là cá nhân, tổ chức có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp 

luật hiện hành, đồng thời chưa phải là Khách hàng của Công ty TNHH An Lộc FSC 

Gia Lai; và 

Không phải là cá nhân, tổ chức mà Người giới thiệu đang có quan hệ lao 

động/là người có liên quan/người cấp dưỡng/người quản lý theo quy định của 

pháp luật. 

c. Mã số đối tác (“Mã đối tác”): 

Là mã số duy nhất dùng để định danh đối tác, phân biệt với các đối tác khác 

trong hệ thống đối tác của Công ty TNHH An Lộc FSC Gia Lai. Mã gồm 6 chữ số và 

được cung cấp khi đăng ký tài khoản đối tác. 
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Mã đối tác là mã số riêng và duy nhất, không sử dụng cho các chương trình 

khác của An Lộc FSC. 

d. Một lần giới thiệu được xem là thành công (“Giới thiệu thành công”): 

Người giới thiệu cung cấp đúng và đầy đủ thông tin được yêu cầu của mình 

và của Người được giới thiệu theo các thông tin được thể hiện trong “Mẫu cung 

cấp thông tin Khách hàng”. 

Người được giới thiệu mở hợp đồng, nộp tiền vào tài khoản ký quỹ lần đầu tối 

thiểu 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng) và thực hiện giao dịch tối thiểu 01 (một) lot. 

6.2 Chính sách hoa hồng giới thiệu 

STT Điều kiện Giá trị ưu đãi 

1 
Người giới thiệu giới thiệu được thành công 01 

Người được giới thiệu. 
120.000đ/lượt 

2 Ưu đãi đăng ký 200.000đ 

2 Ưu đãi duy trì 200.000đ/lần 

3 

Người giới thiệu nhận được mỗi 100 lượt xem 

thông tin qua liên kết/mã giới thiệu của chương 

trình. 

20 điểm/100  

lượt xem 

4 
Người giới thiệu đạt thứ hạng trong TOP 3 của 

các chương trình đua TOP theo từng giai đoạn 

Được quy định riêng 

theo từng chương trình 

6.3 Quy định về ưu đãi đăng ký  

Ưu đãi đăng ký hay được gọi là ưu đãi ban đầu là số tiền được tặng vào tài 

khoản Đối tác, có thể rút về tài khoản hoặc quy đổi các ưu đãi dành riêng cho đối 

tác khi Đối tác giới thiệu đủ 05 Khách hàng duy trì hoạt động giao dịch tối thiểu 01 

(một) tháng. 

Ưu đãi đăng ký có thời hạn hiệu lực tối đa là 06 (sáu) tháng, đồng thời, ưu đãi 

đăng ký có giá trị tương ứng theo thời gian đủ số lượng lượt Giới thiệu thành công 

theo thời gian như sau: 

o Trong vòng 01 tháng: Nhận 100% giá trị ưu đãi đăng ký. 

o Trong vòng 03 tháng: Nhận 50% giá trị ưu đãi đăng ký. 

o Trong vòng 06 tháng: Nhận 25% giá trị ưu đãi đăng ký. 

6.4 Quy định về ưu đãi duy trì 

Mỗi ngày 10 hàng tháng, Đối tác sẽ nhận được 200.000đ hoa hồng ưu đãi 

duy trì vào tài khoản đối tác nếu có tối thiểu 5 (năm) Khách hàng đã giới thiệu còn 

hoạt động giao dịch tại An Lộc FSC trong tháng và tối thiểu 01 (một) tháng. 
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6.5 Quy định về chính sách chi trả hoa hồng 

- Hoa hồng giới thiệu là số tiền hoặc ưu đãi được thể hiện tại điều 6.2 của điều 

khoản này.  

- Hoa hồng giới thiệu được chi trả cho Đối tác khi và chỉ khi Người được giới 

thiệu thực hiện đầy đủ các điều kiện của một lần Giới thiệu thành công.  

- Hoa hồng giới thiệu được thể hiện minh bạch trên hệ thống đối tác của An 

Lộc FSC. 

6.6 Quy định về chính sách rút/quy đổi hoa hồng 

- Đối tác có thể rút hoa hồng giới thiệu về tài khoản ngân hàng hoặc quy đổi 

thành các ưu đãi tương ứng. 

- Đối tác chỉ có thể rút hoa hồng giới thiệu về tài khoản chính chủ của Đối tác. 

- Yêu cầu rút hoa hồng giới thiệu được thực hiện theo quy trình rút tiền từ tài 

khoản đối tác của Công ty TNHH An Lộc FSC Gia Lai. 

7. Điều khoản chung 

7.1. Với bất kỳ vi phạm nào được quy định trong điều khoản này và/hoặc Người 

giới thiệu, Người được giới thiệu mất hành vi dân sự được quy định theo luật 

pháp hiện hành. Công ty TNHH An Lộc FSC Gia Lai có quyền vô hiệu hóa tài 

khoản và tất cả các quyền lợi liên quan đến tài khoản của Đối tác mà không 

cần có sự đồng ý của Đối tác. Đồng thời, Công ty TNHH An Lộc FSC Gia Lai 

không có trách nhiệm chi trả toàn bộ số tiền hoa hồng của tài khoản Đối tác 

trước đó. 

7.2. Đối tác cần phải đọc và nắm rõ nội dung chính sách của chương trình. 

Chương trình sẽ được công ty TNHH An Lộc FSC Gia Lai thực hiện theo đúng 

các quy định liên quan của pháp luật hiện hành và thể lệ,nội dung kế hoạch 

của chương trình đã công bố.  

7.3. Công ty TNHH An Lộc FSC Gia có quyền từ chối cung cấp các thông tin giao 

dịch của Người được giới thiệu sau khi kết thúc việc xác nhận giới thiệu thành 

công nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi cho khách hàng tại Công ty TNHH An 

Lộc FSC Gia Lai.  

7.4. Công ty TNHH An Lộc FSC Gia Lai có quyền thay đổi một phần hoặc toàn bộ 

Chương Trình. Công ty TNHH An Lộc FSC Gia Lai cũng có quyền thay đổi tỷ lệ 

quy đổi Điểm thưởng, thu hồi Điểm thưởng, hay thay đổi bất kì điều kiện và 

điều khoản nào theo toàn quyền quyết định của mình sau khi đã thông báo 

đến Chủ thẻ theo các phương thức mà Công ty TNHH An Lộc FSC Gia Lai cho 

là phù hợp. 

7.5. Trong trường hợp Chương trình có mâu thuẫn với bất kì quy định, luật  lệ  hay 

chỉ thị của bất kỳ cơ quan nhà nước nào, Công ty TNHH An Lộc FSC Gia Lai 
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có toàn quyền thay đổi, hủy bỏ hay sửa đổi Chương trình để phù hợp với quy 

định có liên quan. 

7.6. Gian lận và lạm dụng liên quan đến việc giới thiệu Khách hàng trong Chương 

trình sẽ dẫn tới việc hủy bỏ toàn bộ số tiền hoa hồng cũng như chấm dứt hiệu 

lực của tài khoản Đối tác trong chương trình này. 

7.7. Đối với những giao dịch xảy ra khiếu nại, tranh chấp, công ty TNHH An Lộc FSC 

Gia Lai sẽ tạm thời phong tỏa số tiền hoa hồng hiệu lực trong tài khoản Đối 

tác và chỉ mở lại sau khi đã xử lý xong những vấn đề liên quan đến khiếu nại 

và tránh chấp trên. 

7.8. Trường hợp khách hàng phát sinh thuế thu nhập cá nhân từ hoa hồng giới 

thiệu thì Công ty TNHH An Lộc FSC Gia Lai sẽ thực hiện khấu trừ theo quy định 

của Pháp luật. 

7.9. Trường hợp Người được giới thiệu vi phạm bất kỳ quy định nào về giao dịch, 

rút tiền khỏi tài khoản giao dịch ở công ty TNHH An Lộc FSC Gia Lai hoặc bất 

kỳ quy định nào có liên quan đến điều Khoản khách hàng được thể hiện trong 

hợp đồng Giao dịch hàng hóa giữa Khách hàng và Công ty TNHH An Lộc FSC 

Gia Lai thì hoa hồng giới thiệu liên quan đế Người được giới thiệu đó lập tức 

không còn giá trị. 

7.10. Cán bộ nhân viên, cộng tác viên và đối tác của Công ty TNHH An Lộc FSC 

Gia Lai dưới bất kỳ hình thức nào đều không được tham gia chương trình. Bất 

kỳ vi phạm nào liên quan đến nội dung này, tất cả các tài khoản Đối tác có 

liên quan lập tức hết hiệu lực và Công ty TNHH An Lộc FSC Gia Lai từ chối các 

trách nhiệm liên quan. 

7.11. Các nội dung khác không được quy định trong Thể lệ này sẽ áp dụng theo 

các Quy định và Quy chế hiện hành của Công ty TNHH An Lộc FSC Gia Lai. 

8. Điều khoản thi hành 

8.1. Chương trình này có hiệu lực kể từ ngày 01/08/2020. Những vấn đề chưa được 

quy định cụ thể trong Chương trình này sẽ được thực hiện theo các quy định 

hiện hành có liên quan của Công ty TNHH An Lộc FSC Gia Lai và của Pháp 

luật. 

8.2. Những vấn đề chưa được đề cập đến trong Bộ điều khoản này, sẽ được thực 

hiện theo các quy định có liên quan của Pháp luật và quy định khác của 

Công ty TNHH An Lộc FSC Gia Lai. Khi có những nội dung nào trong Thể lệ này 

trái với quy định của Pháp luật, của Công ty TNHH An Lộc FSC Gia Lai thì đương 

nhiên hết hiệu lực thi hành. Việc sửa đổi, bổ sung Thể lệ này do Giám đốc 

Công ty TNHH An Lộc FSC Gia Lai quyết định và được thể hiện bằng văn bản. 

 CÔNG TY TNHH AN LỘC FSC GIA LAI 


