THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI “CHÀO XUÂN MỚI 2019”
(Trích theo Công văn thông báo triển khai Chương trình khuyến mại số 4086/BVNT-MAKT ngày
18/10/2018 của Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ gửi các Sở công thương trên toàn quốc)
1. Tên chương trình khuyến mại: Chào Xuân Mới 2019
2. Hàng hóa dùng để khuyến mại: 01 bộ lịch giấy treo tường kèm túi đựng
3. Thời gian khuyến mại: từ ngày 01/11/2018đến hết ngày 20/12/2018 hoặc có thể kết thúc trước
thời hạn khi hết quà tặng.
4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc
5. Hình thức khuyến mại: tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho khách hàng không thu tiền kèm theo
việc mua,bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
6. Nội dung chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại:
Đối tượng và điều kiện được hưởng quà khuyến mại:

6.1.

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:
-

Là một trong 35.000 hợp đồng đầu tiên;

-

Các Hợp đồng bảo hiểm tham gia mới;

-

Hợp đồng bảo hiểm tham gia có ngày hiệu lực hợp đồng trong thời gian khuyến mại (từ ngày
1/11/2018 đến hết ngày 20/12/2018) và Ngày phát hành Hợp đồng không muộn hơn ngày
27/12/2018;

-

Mức phí định kỳ quy năm (Phí bảo hiểm ước tính) của Hợp đồng (không bao gồm phí đóng
thêm, phí nộp trước, phí bảo hiểm của các sản phẩm bổ trợ) đạt từ 10 triệu đồng trở lên.
Phương án tặng quà:

6.2.
-

BVNT sẽ tặng quà cho khách hàng khi KH kê khai Giấy yêu cầu bảo hiểm và nộp phí bảo
hiểm ước tính

-

Nếu trường hợp quà tặng bị trao chậm, BVNT sẽ gửi Khách hàng phiếu hẹn nhận quà và thực
hiện trao quà sau không quá 1 tháng kể từ khi trao giấy hẹn.

7. Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại này, khách hàng vui lòng liên hệ theo thông
tindưới đây để được giải đáp:
Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ
 Tổng đài (miễn phí): 1900 558899 nhánh số 4
 Fax: (04) 3577 0958
 Email: baovietnhantho@baoviet.com.vn
 Website: www.baoviet.com.vn/nhantho

