
1. Tên chương trình khuyến mại: “XUÂN GẮN KẾT”

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại 

Các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ do Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ (BVNT) cung cấp ngoại trừ sản phẩm Bảo 
hiểm sinh mạng cá nhân, các sản phẩm bảo hiểm dành cho Người gửi tiền, Người đi vay, chủ Thẻ tín dụng, các 
sản phẩm bảo hiểm chỉ dành cho Bên mua bảo hiểm là tổ chức.

3. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 20/01/2016 đến hết ngày 29/02/2016 hoặc có thể kết trước thời hạn khi 
hết quà tặng. 

4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc.

5. Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa cho khách hàng kèm theo việc mua bán, cung ứng dịch vụ.

6. Nội dung thể lệ chương trình khuyến mại: 
6.1. Đối tượng và điều kiện được hưởng quà khuyến mại:

Là Bên mua bảo hiểm cá nhân của các Hợp đồng bảo hiểm được Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ phát hành 
mới, thỏa mãn đồng thời các điều kiện dưới đây: 

1. Tên chương trình khuyến mại: “TẾT AN KHANG”

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: 

Các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ do Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ (BVNT) cung cấp ngoại trừ sản phẩm Bảo 
hiểm sinh mạng cá nhân, các sản phẩm bảo hiểm dành cho Người gửi tiền, Người đi vay, chủ Thẻ tín dụng, các 
sản phẩm bảo hiểm chỉ dành cho Bên mua bảo hiểm là tổ chức.

3. Thời gian khuyến mại: 20/01/2016 - 10/04/2016. 

4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc.

5. Hình thức khuyến mại: 

Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự quay thưởng mang tính may rủi - nhận các giải thưởng là 
Vàng 9999 theo hình thức quay thưởng may mắn.

6. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại): 

Là Bên mua bảo hiểm cá nhân của các Hợp đồng bảo hiểm được Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ phát hành 
mới, thỏa mãn đồng thời các điều kiện dưới đây: 

•	 Tham gia các Sản phẩm bảo hiểm là hàng hóa, dịch vụ khuyến mại thuộc Chương trình khuyến mại này và 
có sản phẩm bổ trợ đi kèm. 

•	 Ngày nộp phí bảo hiểm ước tính tức Ngày phát sinh hiệu lực Hợp đồng (sau đây gọi là Ngày phát sinh hiệu 
lực Hợp đồng) nằm trong thời gian khuyến mại quy định tại Mục 3 và Ngày phát hành Hợp đồng không sau 
ngày 07/3/2016. 

•	 Mức Phí bảo hiểm đầu tiên của 01 Hợp đồng thỏa mãn từ 3.000.000 đồng (ba triệu đồng) trở lên và Phí bảo 
hiểm định kỳ quy năm không thấp hơn 7.000.000 đồng (bảy triệu đồng). Phí bảo hiểm đầu tiên và Phí bảo 
hiểm định kỳ quy năm là Phí bảo hiểm của Hợp đồng chính và phí bảo hiểm của các Sản phẩm bổ trợ đi kèm, 
chưa bao gồm phí đóng thêm, phí nộp trước.

7. Cơ cấu giải thưởng: 

Cơ cấu giải thưởng Nội dung giải thưởng Trị giá giải 
thưởng (VNĐ) Số giải Thành tiền 

(VNĐ)

TÂN NIÊN MAY MẮN 1 chỉ Vàng 9999 3.500.000 120 420.000.000

TÂN NIÊN AN KHANG 2 chỉ Vàng 9999 7.000.000 80 560.000.000

TÂN NIÊN THỊNH VƯỢNG 5 chỉ Vàng 9999 17.500.000 40 700.000.000

Tổng cộng: 240 1.680.000.000

•	 Trị giá giải thưởng có thể thay đổi tùy thuộc vào giá thị trường của hàng hóa dùng để khuyến mại tại thời 
điểm trao thưởng.  

•	 Các giải thưởng không được quy đổi thành tiền mặt.

•	 Tổng giá trị giải thưởng so với tổng giá trị hàng hoá khuyến mại: dự kiến khoảng 01 % .

Theo đó, số lượng các giải thưởng được phân bổ trong 2 đợt quay thưởng như sau:

•	 Đợt 01: áp dụng đối với các Hợp đồng bảo hiểm có Ngày phát sinh hiệu lực từ 20/01/2016 đến hết 07/03/2016 
và Ngày phát hành Hợp đồng đến ngày 07/3/2016 gồm:

 º 60 Giải TÂN NIÊN MAY MẮN: mỗi giải 1 chỉ Vàng SJC 9999
 º 40 Giải  TÂN NIÊN AN KHANG: mỗi giải 2 chỉ Vàng SJC 9999
 º 20 Giải  TÂN NIÊN THỊNH VƯỢNG: mỗi giải 5 chỉ Vàng SJC 9999

•	 Đợt 02: áp dụng đối với các Hợp đồng bảo hiểm có Ngày phát sinh hiệu lực từ 20/01/2016 đến hết 10/04/2016 
và Ngày phát hành Hợp đồng từ 08/3/2016 đến hết 18/04/2016 gồm:

 º 60 Giải TÂN NIÊN MAY MẮN: mỗi giải 1 chỉ Vàng SJC 9999
 º 40 Giải  TÂN NIÊN AN KHANG: mỗi giải 2 chỉ Vàng SJC 9999
 º 20 Giải  TÂN NIÊN THỊNH VƯỢNG: mỗi giải 5 chỉ Vàng SJC 9999

(Kèm theo công văn số 38/XTTM-QLXTTM ngày 11/1/2016 của Cục Xúc tiến thương mại)

•	 Tham gia các Sản phẩm bảo hiểm là hàng hóa, dịch vụ khuyến mại thuộc Chương trình khuyến mại này và 
có sản phẩm bổ trợ đi kèm. 

•	 Điều kiện khách hàng được nhận quà tặng Bộ cốc uống rượu Whiski OCEAN Thái Lan: Mức Phí bảo hiểm đầu 
tiên của 01 Hợp đồng từ 03 (ba) triệu đồng trở lên và Phí quy năm từ 11 triệu đồng đến dưới 16 triệu đồng. 

•	 Điều kiện khách hàng được nhận quà tặng Bộ bát ăn Minh Long Daisy Ly’s 9 sản phẩm: Mức Phí bảo hiểm 
đầu tiên của 01 Hợp đồng từ 03 (ba) triệu đồng trở lên và Phí quy năm từ 16 triệu đồng trở lên. 

•	 Phí bảo hiểm đầu tiên và Phí bảo hiểm định kỳ quy năm là Phí bảo hiểm của Hợp đồng chính và phí bảo hiểm 
của các Sản phẩm bổ trợ đi kèm, chưa bao gồm phí đóng thêm, phí nộp trước.

•	 Hợp đồng của khách hàng có Ngày hiệu lực Hợp đồng nằm trong thời  gian khuyến mại và Ngày phát hành 
Hợp đồng không sau ngày 07/03/2016.

6.2. Các quy định khác:

•	 Bảo Việt Nhân thọ sẽ trao quà khuyến mại cho Bên mua bảo hiểm vào thời điểm trao Hợp đồng bảo hiểm.

•	 Các Khách hàng sau khi nhận giải thưởng nếu hủy Hợp đồng trong vòng 14 ngày kể từ ngày phát hành Hợp 
đồng (nếu có) sẽ phải hoàn trả giải thưởng cho BVNT khi làm thủ tục chấm dứt Hợp đồng trước khi nhận số 
tiền phí Hợp đồng được hoàn lại hoặc BVNT có quyền đối trừ giá trị giải thưởng vào số tiền phí Hợp đồng 
phải hoàn lại. Trường hợp số tiền phí Hợp đồng phải hoàn lại không đủ để đối trừ giá trị giải thưởng, Khách 
hàng có nghĩa vụ trả cho BVNT số tiền chênh lệch còn lại.

8. Nội dung thể lệ chương trình khuyến mại:
8.1 Cách thức tiến hành chương trình:
•	 Trong thời gian khuyến mại, mỗi khách hàng đáp ứng các điều kiện tại Mục 6 Thể lệ chương trình khuyến mại 

sẽ được nhận mã số quay thưởng tương ứng là: cứ mỗi 7.000.000 đồng chẵn Phí bảo hiểm quy năm của Hợp 
đồng đủ điều kiện tham gia chương trình khuyến mại, khách hàng sẽ được nhận một mã số quay thưởng dự 
thưởng. Ngoài ra KH sẽ được nhận thêm “lì xì may mắn” là 1 mã quay thưởngkhi tham gia bảo hiểm với phí 
quy năm từ 14.000.000 trđ trở lên/Hợp đồng.

•	 Số lượng mã số tham dự quay thưởng may mắn của mỗi Hợp đồng đủ điều kiện tham gia chương trình 
khuyến mại được tính như sau:

Số lượng mã số quay thưởng may mắn = Số lượng mã quy đổi (Phí bảo hiểm định kỳ quy năm của Hợp đồng 
chính và các sản phẩm bổ trợ đi kèm/7.000.000 đồng) + số lượng mã thưởng thêm (nếu có). Trong đó, Phí 
bảo hiểm quy năm được xác định như sau:

 º Nếu phí đầu tiên khách hàng là phí tháng, Phí quy năm của Hợp đồng = Phí đầu tiên x 12

 º Nếu phí đầu tiên khách hàng là phí quý, Phí quy năm của Hợp đồng = Phí đầu tiên x 4

 º Nếu phí đầu tiên khách hàng là phí 6 tháng, Phí quy năm của Hợp đồng = Phí đầu tiên x 2

 º Nếu phí đầu tiên khách hàng là phí 1 lần, Phí quy năm của Hợp đồng = Phí đầu tiên x 0,1

•	 Mã số quay thưởng được in trên Thư chúc mừng khách hàng tham gia Chương trình khuyến mại và được gửi 
cho Khách hàng khi bàn giao bộ Hợp đồng bảo hiểm. Mã số dự thưởng có cấu trúc như sau: gồm các ký tự là 
số ký hiệu của Hợp đồng (tức mã Hợp đồng) được nối thêm vào tận cùng bên trái 3 ký tự chỉ số thứ tự phát 
sinh của mã đó trong tổng số mã quay thưởng được cấp của Hợp đồng đó.

Ví dụ: mã Hợp đồng là 0571526555 và Hợp đồng này có 2 mã số quay thưởng
-> mã số quay thưởng sẽ là: 0010571526555 và 0020571526555

Quay thưởng may mắn là quay thưởng ngẫu nhiên trên phần mềm quay thưởng được tích hợp tự động danh 
sách khách hàng và mã số dự thưởng của danh sách đó do BVNT phát hành.

8.2 Phương thức xác định khách hàng trúng thưởng hợp lệ:
Khách hàng được xem là trúng thưởng hợp lệ và được nhận giải thưởng nếu đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

•	 Là Bên mua bảo hiểm trong Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, có mã số dự thưởng hợp lệ trong Thư chúc mừng 
do BVNT phát hành và Hợp đồng này còn hiệu lực đến ngày BVNT trao thưởng, không ở trong tình trạng: nợ 
phí/vay phí tự động/duy trì số tiền bảo hiểm giảm.

•	 Khách hàng được thông báo trúng thưởng phải cung cấp cho BVNT: bộ Hợp đồng bảo hiểm gốc (có kèm Thư 
chúc mừng khách hàng tham gia Chương trình khuyến mại).

8.3 Thời gian, địa điểm tổ chức quay thưởng may mắn:
•	 Thời gian quay thưởng đợt 01 tại 10 cụm (theo danh sách đính kèm): trong vòng từ ngày 09/3 đến 19/03/2016.

•	 Thời gian quay thưởng đợt 02 tại 10 cụm (theo danh sách đính kèm): trong vòng từ ngày 20/4 đến 28/04/2016.

•	 Các khách hàng đại diện tham dự Lễ quay thưởng trúng thưởng sẽ được BVNT gửi Thư mời tham dự trước 03 
ngày tổ chức quay thưởng của cụm.

8.4 Thời gian, địa điểm và thủ tục trao thưởng cho khách hàng trúng thưởng hợp lệ:
•	 Trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày có kết quả quay thưởng, BVNT sẽ thông báo kết quả cho Khách 

hàng trúng thưởng qua điện thoại và thời gian, địa điểm BVNT tổ chức trao thưởng. 

•	 Thời gian BVNT tổ chức trao thưởng sẽ diễn ra trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc Chương trình khuyến mại và 
được tổ chức tại địa bàn Tỉnh/thành phố nơi khách hàng sinh sống. Nếu hết thời hạn này mà người trúng thưởng 
hợp lệ không làm thủ tục nhận giải thưởng theo thông báo của BVNT thì khách hàng sẽ mất quyền nhận thưởng, 
BVNT sẽ xem như giải thưởng không có người trúng thưởng và sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

•	 Các Khách hàng sau khi nhận giải thưởng nếu hủy Hợp đồng trong vòng 14 ngày kể từ ngày phát hành Hợp 
đồng (nếu có) sẽ phải hoàn trả giải thưởng cho BVNT khi làm thủ tục chấm dứt Hợp đồng trước khi nhận số 
tiền phí Hợp đồng được hoàn lại hoặc BVNT có quyền đối trừ giá trị giải thưởng vào số tiền phí Hợp đồng 
phải hoàn lại. Trường hợp số tiền phí Hợp đồng phải hoàn lại không đủ để đối trừ giá trị giải thưởng, Khách 
hàng có nghĩa vụ trả cho BVNT số tiền chênh lệch còn lại.

9. Trách nhiệm thông báo:
BVNT có trách nhiệm thông báo đầy đủ chi tiết nội dung của thể lệ chương trình khuyến mại và thông tin khách 
hàng nhận thưởng trên website: www.baovietnhantho.com.vn và tại Trụ sở của các Công ty thành viên trong 
toàn quốc và trong các Hợp đồng phát hành đủ tiêu chuẩn tham gia khuyến mại.

Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại này, khách hàng liên hệ theo số điện thoại của Tổng đài 1900 558899 nhánh số 4 hoặc truy cập website baovietnhantho.com.vn để được thông tin giải đáp chi tiết.

(Trích theo Công văn thông báo triển khai Chương trình khuyến mại số 94 ngày 13/01/2016 của Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ gửi các Sở công thương trên toàn quốc)

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI “XUÂN GẮN KẾT”

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI “TẾT AN KHANG”


