
CHƯƠNG TRÌNH: 
“F.FRIENDS – BẠN ĐỒNG HÀNH” 
(Áp dụng đến hết ngày 15/05/2021) 

(Ngôn ngữ: Tiếng Việt)  



Cathay Life chính thức hợp tác với 
công ty FPT thực hiện chương trình: 
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“F.FRIENDS - BẠN ĐỒNG HÀNH”  



ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 
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ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT 
Áp dụng đến hết 15/05/2021 

Nhận thẻ cào điện thoại  
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CÁCH THỨC THAM GIA 

Nếu không đúng, vui lòng liên 

hệ với tư vấn viên hoặc đến văn 

phòng Cathay để được cập nhật 

Đầu tiên, quý khách vui 

lòng kiểm tra số 

CMND/CCCD/hộ chiếu 

trên cổng thông tin 

khách hàng: 
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   SCAN ME 
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2 

CÁCH THỨC THAM GIA 
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CÁCH THỨC THAM GIA 

Lần mua hàng đầu 

tiên, khách hàng cầm 

CMND/CCCD/hộ chiếu 

đến mua hàng tại cửa 

hàng FPT trên toàn 

quốc 

Những lần mua hàng tiếp theo, quý khách chỉ cần đọc số điện thoại đã đăng ký 

để được hưởng ưu đãi. 
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(Mọi thắc mắc quý khách vui lòng liên hệ đại lý hoặc 

văn phòng Cathay Life để được giải đáp.)  

Xin cảm ơn! 



PURCHASE INCENTIVE 
PROGRAM WITH FPT 

(Until May 15th 2021) 

(Language: English)  



Cathay Life officially cooperates with 
FPT company to carry out the    
Purchase incentive program 
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OBJECTIVES 
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SPECIAL BENEFITS 
Period: Until May 15th 2021 

Get top-up voucher 
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PROCEDURE 

 If the ID number is not correct, 

please contact to Cathay Life’s 

agent or office in order to update 

First of all, please check 

your ID number on customer 

portal 
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   SCAN ME 
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PROCEDURE 
2 
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PROCEDURE 

For the first time, 

buyer bring ID card or 

passport to FPT 

stores (nationwide) 
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In the following times, buyer just need to tell registered phone number to enjoy 

the benefit 



THANK YOU! 
For any question, please contact to 

Cathay Life’s agent or office. 


