
Trang 1

(Trích theo Công văn thông báo triển khai Chương trình khuyến mại số 4328 ngày 22/12/2017 của 
Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ gửi các Sở công thương trên toàn quốc)

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
“XUÂN VUI AN KHANG, LỘC VÀNG MAY MẮN”

CHƯƠNG TRÌNH TẶNG QUÀ ”XUÂN VUI AN KHANG”

TÊN CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI

THỜI GIAN KHUYẾN MẠI

HÀNG HÓA, DỊCH VỤ KHUYẾN MẠI

ĐỊA BÀN (PHẠM VI) KHUYẾN MẠI

HÀNG HÓA DÙNG ĐỂ KHUYẾN MẠI

HÌNH THỨC KHUYẾN MẠI

XUÂN VUI AN KHANG

Từ ngày 01/01/2018 đến hết ngày 10/03/2018 hoặc có thể kết thúc trước thời hạn khi hết quà tặng.

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.

Toàn quốc

Bộ Ly rượu vang cao cấp của Bảo Việt Nhân thọ trị giá 400.000 đồng.

Tặng hàng hóa cho khách hàng kèm theo việc mua bán, cung ứng dịch vụ.
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CHƯƠNG TRÌNH TRI ÂN KHÁCH HÀNG NHÂN DỊP NĂM MỚI MẬU TUẤT 2018CHƯƠNG TRÌNH TRI ÂN KHÁCH HÀNG NHÂN DỊP NĂM MỚI MẬU TUẤT 2018CHƯƠNG TRÌNH TRI ÂN KHÁCH HÀNG NHÂN DỊP NĂM MỚI MẬU TUẤT 2018

Xuân vui An khang
Lộc vàng May mắn
Xuân vui An khang
Lộc vàng May mắn



Trang 2

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 4.500 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: 

 y 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).

 y 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 15/03/2018. 

 y Phí bảo hiểm định kỳ quy năm của 01 Hợp đồng từ 16.000.000 đồng (mười sáu triệu đồng) trở lên (áp dụng với phí 
định kỳ quy năm của Hợp đồng chính và các sản phẩm bổ trợ) và Phí bảo hiểm đầu tiên không thấp hơn 6.000.000 
đồng (sáu 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, không bao gồm phí đóng thêm, phí nộp trước.

 y Chương trình tặng quà không áp dụng với các Hợp đồng bảo hiểm đã được nhận quà tặng của chương trình ra 
mắt sản phẩm An Hưng Phát Lộc (ấm đun nước cao cấp Elmich 1.2L)

7.2. Các quy định khác:

 y 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

 y Bảo Việt Nhân thọ được quyền sử dụng miễn phí thông tin và hình ảnh của Khách hàng vào các hoạt động quảng 
cáo phục vụ hoạt động kinh doanh và quảng bá thương hiệu của Bảo Việt Nhân thọ.

 y Các Khách hàng sau khi nhận giải thưởng nếu từ chối tiếp tục tham gia bảo hiểm trong thời gian cân nhắc theo 
quy định tại Điều khoản hợp đồng thì BVNT có quyền đối trừ giá trị giải thưởng vào số tiền hoàn lại cho khách 
hàng.

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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