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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

“BẢO VIỆT– MÙA HÈ SÔI ĐỘNG SUMMER SALE” 

CHƯƠNG TRÌNH TẶNG QUÀ LỊCH THI ĐẤU WOULD CUP 2018 
       (theo Công văn thông báo thực hiện khuyến mại số 700/2018/TĐBV-QLHĐ) 

1. Tên chương trình khuyến mại: BẢO VIỆT– MÙA HÈ SÔI ĐỘNG SUMMER SALE 

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: 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 có Bên mua bảo 

hiểm là tổ chức, 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. 

3. Thời gian khuyến mại: từ ngày 01/06/2018 đến hết ngày 29/08/2018 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 cho khách hàng kèm theo việc mua bán, cung 

ứng dịch vụ. 

6. Hàng hóa dùng để khuyến mại: Lịch thi đấu World Cup 2018  

7. Nội dung chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại: 

7.1. Đối tượng và điều kiện được hưởng quà khuyến mại:  

Đối tượng được hưởng khuyến mại là 15.000 Khách hàng đầu tiên là bên mua bảo hiểm cá 

nhân của Hợp đồng bảo hiểm mua tại Bảo Việt Nhân thọ thỏa mãn đồng thời các điều kiện 

dưới đây:  

- 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. Phương án tặng quà: Bảo Việt Nhân thọ sẽ tặng quà cho Khách hàng sau khi Hợp 

đồng được phát hành. 

8. Các quy định khác: 

Bảo Việt Nhân thọ được quyền sử dụng hình ảnh, thông tin của khách hàng trúng thưởng 

vào các hoạt động quảng cáo, truyền thông liên quan đến hoạt động của BVNT khi có sự 

đồng ý của khách hàng. 

 

 

 

 

 


