THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
“BẢO VIỆT– MÙA HÈ SÔI ĐỘNG SUMMER SALE”
(Kèm theo công văn số 1042/XTTM-QLXT ngày 16/05/2018 của Cục xúc tiến thương mại)

1. Tên chương trình khuyến mại: Bảo Việt - Mùa hè sôi động Summer Sale
2. Sản phẩm khuyến mại: Các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ dành cho Bên mua bảo hiểm là
cá nhân (do Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ cung cấp) chi tiết tại Mục 7.1 dưới đây.
3. Thời gian khuyến mại: từ ngày 01/06/2018 đến ngày 29/08/2018
4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại:Toàn quốc
5. Hình thức khuyến mại: Quay số xác định giải thưởng.
6. Cơ cấu giải thưởng:
Cơ cấu giải
thưởng
Giải
Nắng ấm
Giải
Mát lạnh
Giải
Sôi động
Giải
Năng động
Giải
Rực rỡ
Giải
Hạnh phúc

Nội dung giải thưởng
Quạt phun sương
Kangaroo KG558
Tủ lạnh Electrolux 254l
ETB2600Mg
Smart Tivi Samsung
43 inch 43M5503
Điện thoại Iphone X 64GB
Xe máy Honda Vision
2018 JF581 Vision
Xe ô tô Mercedes-Benz
C200 2018
Tổng giá trị giải thưởng

Giá trị giải
thưởng (VNĐ)

Tổng
SL giải
thưởng

Tổng giá trị
giải thưởng
(VNĐ)

2.500.000

279

697.500.000

8.000.000

240

1.920.000.000

12.000.000

192

30.000.000

9

270.000.000

35.000.000

3

105.000.000

1.500.000.000

1

1.500.000.000

724

2.304.000.000

6.796.500.000

Giá trị giải thưởng nêu trên chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân theo quy định. Thuế thu
nhập cá nhân (nếu có) từ việc trúng thưởng CTKM sẽ do Bảo Việt chi trả và nộp trực tiếp cho cơ
-

quan thuế theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân. Tất cả chi phí liên quan đến việc nhận
giải thưởng, bao gồm nhưng không giới hạn ở chi phí đi lại, ăn ở sẽ do khách hàng chi trả.
-

Giải thưởng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt trừ trường hợp tại thời điểm trao giải,

mã quà tặng theo quy định trên đã hết, Bảo Việt sẽ tiến hành trao thưởng cho khách hàng
bằng tiền mặt với giá trị tương đương quà tặng khách hàng được nhận.
- Bảo Việt cam kết giá trị giải thưởng trên là chính xác dựa trên các hoá đơn đầu vào cho việc
sản xuất các giải thưởng của Công ty.
- Giải thưởng sẽ được bảo hành theo chế độ bảo hành của nhà cung cấp giải thưởng.
7. Nội dung và thể lệ chi tiết chương trình khuyến mạicho khách hàng của Tổng Công ty
Bảo việt Nhân thọ:
7.1. Khách hàng của chương trình khuyến mại:
Khách hàng 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:
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Các Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ do Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ (BVNT) cung cấp ngoại
trừ: các Hợp đồng bảo hiểm sinh mạng cá nhân, các Hợp đồng bảo hiểm dành cho Người gửi
tiền, Người đi vay, chủ Thẻ tín dụng.
- Tham gia các Hợp đồng bảo hiểm là hàng hóa, dịch vụ khuyến mại thuộc Chương trình
khuyến mại này và có sản phẩm bổ trợ đi kèm (ngoại trừ Hợp đồng không được bán kèm
sản phẩm bổ trợ theo quy định của BVNT và Hợp đồng bảo hiểm có Người được bảo hiểm
từ 60 tuổi trở lên không bắt buộc đáp ứng điều kiện có sản phẩm bổ trợ đi kèm mà vẫn
được tham gia Chương trình khuyến mại này).
- 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 quá ngày 06/09/2018.
- Phí bảo hiểm định kỳ quy năm của 01 Hợp đồng thỏa mãn từ 10.000.000 đồng (mười triệu
đồng) trở lên và Phí bảo hiểm đầu tiên không thấp hơn 5.000.000 đồng (năm 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.
7.2. Cách thức tiến hành chương trình:
- Trong thời gian khuyến mại, mỗi khách hàng đáp ứng đồng thời các điều kiện chương trình
khuyến mại sẽ được nhận mã quay thưởng tương ứng là: cứ mỗi 10.000.000 đồng chẵn Phí
bảo hiểm định kỳ quy năm của Hợp đồng đủ điều kiện tham gia chương trình khuyến mại,
khách hàng sẽ được nhận một mã quay thưởng.
Đối với các trường hợp sau sẽ được tặng thêm 01 mã quay thưởng:
 HĐBH có Ngày hiệu lực HĐ trong tháng 8 nhân dịp tháng sinh nhật của BVNT
 Khách hàng có HĐ đáo hạn và tái tục HĐ mới trong thời gian khuyến mại
 HĐBH có Phí quy năm từ 20 triệu đồng trở lên.
Theo đó, số lượng mã quay thưởng của mỗi Hợp đồng đủ điều kiện tham gia chương trình
khuyến mại được tính như sau:
-

Phí BH định kỳ quy năm
của HĐ 𝑐ℎí𝑛ℎ vàcác s𝑝𝑏𝑡
Số 𝑙ượ𝑛𝑔 𝑚ã =
+ Mã quay thưởng tặ𝑛𝑔 thêm (nếu𝑐ó)
10.000.000 đồng
Trong đó, Phí bảo hiểm định kỳ quy năm được xác định như sau:
 Nếu phí đầu tiên là phí tháng, Phí bảo hiểm định kỳ quy năm của Hợp đồng = Phí đầu tiên x 12
 Nếu phí đầu tiên là phí quý, Phí bảo hiểm định kỳ quy năm của Hợp đồng = Phí đầu tiên x 4
 Nếu phí đầu tiên là phí 6 tháng, Phí bảo hiểm định kỳ quy năm của Hợp đồng = Phí đầu tiên x 2
 Nếu phí đầu tiên là phí 1 lần, Phí bảo hiểm định kỳ quy năm của Hợp đồng = Phí đầu tiên x 0,1

-

Số lượng mã quay thưởng được làm tròn theo quy tắc làm tròn xuống.
Mã quay thưởng được thông báo đến khách hàng thông qua 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 quay 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 ký tự "1" chỉ mã hiệu khách hàng
của Bảo Việt Nhân thọ và nối thêm ngoài cùng bên phải số nhảy có 02 chữ số "01”,... đến
"99" theosố thứ tự phát sinh của mã quay thưởng đó trong tổng số mã quay thưởng được cấp
cho Hợp đồng đó.
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Ví dụ: mã Hợp đồng là 0571526555 và Hợp đồng này có 2 mã quay thưởng-> mã quay
thưởng sẽ là: 1057152655501 và 1057152655502
- 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 quay 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: Hợp đồng bảo hiểm
gốc kèm Thư chúc mừng khách hàng tham gia Chương trình khuyến mại.
- Các Khách hàng sau khi nhận giải thưởng nếu từ chối tiếp tục tham gia bảo hiểm trong vòng 1
năm kể từ khi ký Hợp đồng, BVNT có quyền đối trừ giá trị giải thưởng vào số tiền của Hợp
đồng phải hoàn lại sau khi làm thủ tục chấm dứt Hợp đồng. Trường hợp số tiền phải hoàn lại
của Hợp đồng không đủ để đối trừ giá trị giải thưởng, khách hàng có nghĩa vụ trả cho
BVNT số tiền chênh lệch còn lại.
- Chương trình khuyến mại này không áp dụng cho các đối tượng là: Người lao động và Đại
lý bảo hiểm của BVNT, Cán bộ, nhân viên thuộc Khối công nghệ thông tin của Tập đoàn
Bảo Việt và thuộc các văn phòng Tổng đại lý (GA).
7.3. Thời gian, địa điểm, cách thức xác định trúng thưởng:

- Lễ quay số trúng thưởng sẽ được tổ chức dưới sự chứng kiến của đại diện Bảo Việt, đại
diện khách hàng tham dự chương trình khuyến mại.
- Một khách hàng được trúng nhiều giải thưởng tương ứng với nhiều mã số trúng thưởng
khác nhau.
- Kết quả của lễ rút thăm xác định trúng thưởng sẽ được lập thành văn bản và có xác nhận
của các bên chứng kiến.
- Lễ quay số sẽ được thực hiện thành các đợt như sau:
Đợt
1

Ngày quay số
Thời gian ghi nhận
dự kiến
mã dự thưởng
Ngày 14/07/2018 từ ngày 01/06/2018
tại Hải Phòng
đến hết ngày 30/06/2018

2

Ngày 12/08/2018 từ ngày 01/07/2018
tại Nghệ An
đến hết ngày 30/07/2018

3

Ngày 09/09/2018 từ ngày 31/07/2018
tại Đồng Nai
đến hết ngày 29/08/2018

từ ngày 01/06/2018
đến hết ngày 29/08/2018

Cơ cấu giải thưởng
 93 giải Nắng ấm,
 80 giải Mát lạnh,
 64 giải Sôi động,
 03 giải Năng động
 01 giải Rực rỡ
 93 giải Nắng ấm,
 80 giải Mát lạnh,
 64 giải Sôi động,
 03 giải Năng động
 01 giải Rực rỡ
 93 giải Nắng ấm,
 80 giải Mát lạnh,
 64 giải Sôi động,
 03 giải Năng động
 01 giải Rực rỡ
01 giải Hạnh phúc (bao gồm cả
những mã đã trúng thưởng lẫn không
trúng thưởng của các đợt trước)

3

7.4. Quy trình, cách thức, thủ tục nhận thưởng:
- Sau khi xác định được khách hàng trúng thưởng, Bảo Việt sẽ liên lạc qua điện thoại và
email tới khách hàng để thông báo trúng thưởng, thời gian, địa điểm, thủ tục nhận thưởng.
- Thời gian tổ chức trao thưởng sẽ diễn ra trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc Chương
trình khuyến mại.
Nếu hết thời hạn này mà người trúng thưởng hợp lệ không làm thủ tục nhận giải thưởng
theo thông báo của Bảo Việt thì khách hàng sẽ mất quyền nhận thưởng, Bảo Việt sẽ xem như
giải thưởng không có người trúng thưởng và sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật hiện
hành.

-

Khi nhận thưởng khách hàng trúng thưởng phải xuất trình:


Bản chính hoặc bản sao chứng thực của CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu, giấy ủy
quyền (nếu có)


Các giấy tờ cần thiết có liên quan khác theo thể lệ chi tiết của từng đơn vị triển khai

8. Trách nhiệm thông báo:
- Bảo Việt có trách nhiệm thông báo đầy đủ chi tiết nội dung của thể lệ chương trình khuyến
mại, trị giá từng loại giải thưởng, tỷ lệ trúng thưởng và danh sách khách hàng trúng thưởng trên
ít nhất một phương tiện thông tin đại chúng, tại nơi bán sản phẩm khuyến mại.
9. Các quy định khác:
- Bảo Việt hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc quản lý khâu in ấn, tính chính xác của bằng
chứng xác định trúng thưởng và đưa bằng chứng xác định trúng thưởng vào lưu thông trong
chương trình khuyến mại. Việc tổ chức chương trình khuyến mại phải đảm bảo tính công bằng,
minh bạch, khách quan.
- Nếu được khách hàng trúng thưởng đồng ý, Bảo Việt sẽ sử dụng tên và hình ảnh của khách
hàng trúng thưởng cho mục đích quảng cáo thương mại.
- Tại thời điểm trao thưởng cho khách hàng nếu trên thị trường không còn cung cấp giải
thưởng mà Bảo Việt đã đăng ký, Bảo Việt được quyền thay thế hàng hóa đã đăng ký sang hàng
hóa khác cùng loại và có giá trị tương đương sau khi được Cục XTTM chấp thuận việc thay thế.
- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, Bảo Việt
có trách nhiệm trực tiếp giải quyết, nếu không thỏa thuận được tranh chấp sẽ được xử lý theo
quy định của pháp luật.
- Đối với những giải thưởng không có người trúng thưởng Bảo Việt phải có trách nhiệm trích
nộp 50% giá trị đã công bố của giải thưởng đó vào ngân sách nhà nước theo quy định tại khoản
4 Điều 96 Luật Thương mại.
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