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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

CHƯƠNG TRÌNH TẶNG PHÍ CỦA BẢO VIỆT NHÂN THỌ 

(Trích theo Công văn thông báo triển khai Chương trình khuyến mại số 620/BVNT-MAKT ngày của Tổng Công ty 

Bảo Việt Nhân thọ gửi các Sở công thương Hà Nội và TP Hồ Chí Minh) 

1. HÌNH THỨC KHUYẾN MẠI 

Tặng hàng hóa cho khách hàng kèm theo việc mua, bán hàng hóa 

2. HÀNG HOA DỊCH VỤ KHUYẾN MẠI 

Khoản tiền tương ứng theo tỷ lệ % Phí quy năm/Hợp đồng theo duy định tại điều 7.1 

3. THỜI GIAN KHUYẾN MẠI 

 Từ ngày 05/03/2018 đến hết ngày 05/05/2018 hoặc chương trình có thể kết thúc trước thời 

hạn khi có đủ 200 Hợp đồng thỏa mãn đầy đủ các điều kiện theo quy định tại Mục 7.1. 

4. ĐỊA BÀN (PHẠM VI) KHUYẾN MẠI 

Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh 

5. HÀNG HÓA KHUYẾN MẠI 

Sản phẩm An Hưng Phát Lộc, An Phát Trọn Đời, An Phát Hưng Gia, Hưu Trí An Khang của 

Bảo Việt Nhân thọ 

6. NỘI DUNG CHI TIẾT 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 200 Hợp đồng đầu tiên mua tại Bảo Việt Nhân thọ thỏa 

mãn đồng thời các điều kiện dưới đây:  

 Khách hàng đăng ký tư vấn thông qua form quảng cáo từ fanpage của Bảo Việt Nhân thọ. 

 Tham gia Hợp đồng bảo hiểm mới có sản phẩm chính 1 trong 4 sản phẩm An Hưng Phát 

Lộc, An Phát Trọn Đời, An Phát Hưng Gia, Hưu Trí An Khang của Bảo Việt Nhân thọ. 

 Hợp đồng bảo hiểm có Ngày hiệu lực Hợp đồng từ ngày 05/03/2018 đến hết ngày 

05/05/2018 và Ngày phát hành Hợp đồng không muộn hơn ngày 10/05/2018; 

 Hợp đồng không bị hủy trong thời gian cân nhắc của Hợp đồng. 

 Phí bảo hiểm quy năm và Phí bảo hiểm đầu tiên là Phí bảo hiểm của Hợp đồng chính, chưa 

bao gồm phí đóng thêm, phí nộp trước và phí bảo hiểm của các Sản phẩm bổ trợ đi kèm. 

 Điều kiện Phí và tỉ lệ quà tặng tương ứng: 

STT Điều kiện Phí quy năm/HĐ 

Điều kiện Phí 

đầu tiên/HĐ 

Quà tặng khi tham gia 

sản phẩm An Hưng 

Phát Lộc, An Phát Trọn 

Đời, An Phát Hưng Gia 

Quà tặng khi tham gia 

sản phẩm Hưu Trí An 

Khang 

1 Từ 10 triệu đến 20 triệu đồng Từ 4 triệu đồng 

trở lên. 

5% Phí quy năm 2.5% Phí quy năm 

2 Từ 20 triệu đến 30 triệu đồng 7% Phí quy năm 3.5% Phí quy năm 

3 Từ 30 triệu đồng trở lên 
10% Phí quy năm và tối 

đa 5 triệu đồng 

5% Phí quy năm và tối 

đa 5 triệu đồng 
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6.2. Các quy định khác: 

6.2.1. Phí bảo hiểm định kỳ quy năm được xác định như sau: 

 Nếu phí đầu tiên khách hàng là phí tháng, Phí bảo hiểm định kỳ quy năm của Hợp đồng = Phí đầu tiên x 12 

 Nếu phí đầu tiên khách hàng là phí quý, Phí bảo hiểm định kỳ quy năm của Hợp đồng = Phí đầu tiên x 4 

 Nếu phí đầu tiên khách hàng là phí 6 tháng, Phí bảo hiểm định kỳ quy năm của Hợp đồng = Phí đầu tiên x 2 

 Nếu phí đầu tiên khách hàng là phí 1 lần, Phí bảo hiểm định kỳ quy năm của Hợp đồng = Phí đầu tiên x 0,1 

6.2.2. Phương án tặng quà: Bảo Việt Nhân thọ sẽ thực hiện tặng tiền cho Khách hàng sau thời 

gian cân nhắc của hợp đồng và dưới hình thức chuyển khoản hoặc tặng tiền mặt theo thông 

tin khách hàng xác nhận tại Phiếu hẹn nhận quà tặng của Bảo Việt Nhân thọ. 

6.2.3. Khách hàng tham gia chương trình cần cung cấp đầy đủ hồ sơ bao gồm Hợp đồng bảo 

hiểm, bản photo chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu và Phiếu hẹn nhận quà tặng cho Bảo 

Việt Nhân thọ trước ngày 10/06/2018 để được nhận Quà tặng khuyến mại.  

6.2.4. Trường hợp Bảo Việt Nhân thọ đã liên hệ nhưng khách hàng không cung cấp đầy đủ hồ sơ 

trước thời hạn trên sẽ được hiểu là khách hàng tham gia bảo hiểm từ chối nhận khuyến 

mại. 

6.2.5. Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại này, khách hàng vui lòng liên hệ theo 

thông tin dưới đây để được giải đáp:  

Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ 

 Tổng đài: 1900 558899 nhánh số 4  

 Fax: (04) 3577 0958 

 Email: baovietnhantho@baoviet.com.vn 

 Website: www.baoviet.com.vn/nhantho 
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