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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH CHÀO HÈ ĐẲNG CẤP

“NGẬP TRÀN QUÀ TẶNG”

TÊN CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI

THỜI GIAN KHUYẾN MẠI

HÀNG HÓA, DỊCH VỤ KHUYẾN MẠI

ĐỊA BÀN (PHẠM VI) KHUYẾN MẠI

HÌNH THỨC KHUYẾN MẠI

NỘI DUNG CHI TIẾT THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI

NGẬP TRÀN QUÀ TẶNG

Từ ngày 04/04/2017 đến hết ngày 02/07/2017 hoặc có thể kết thúc trước thời hạn khi hết quà tặng

Các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ do Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ (BVNT) cung cấp ngoại trừ sản phẩm Bảo hiểm 
sinh mạng cá nhân, các sản phẩm bảo hiểm dành cho Người gửi tiền, Người đi vay, chủ Thẻ tín dụng, các sản phẩm 
bảo hiểm chỉ dành cho Bên mua bảo hiểm là tổ chức.

Toàn quốc

Tặng hàng hóa cho khách hàng kèm theo việc mua bán, cung ứng dịch vụ.
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(Trích theo Công văn thông báo triển khai Chương trình khuyến mại số 875 ngày 

28/03/2017 của Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ gửi các Sở công thương trên 

toàn quốc)

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

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

dưới đây: 

 � Dành cho 6000 Hợp đồng bảo hiểm đầu tiên tham gia sản phẩm là hàng hóa, dịch vụ khuyến mại thuộc Chương trình 

khuyến mại và các sản phẩm bổ trợ đi kèm (ngoại trừ các 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) có ngày hiệu lực HĐ trong thời gian  khuyến mại (ngày phát hành Hợp đồng không quá 09/07/2017);

 � Mức Phí bảo hiểm định kỳ đầu tiên không thấp hơn 06 (sáu) triệu đồng và Phí bảo hiểm định kỳ quy năm của 01 Hợp 

đồng từ 16 (mười sáu) triệu đồng trở lên (áp dụng với phí định kỳ quy năm của Hợp đồng chính và các sản phẩm bổ 

trợ) sẽ được nhận 01 Đồng hồ treo tường cao cấp của Bảo Việt Nhân thọ.



Trang 2

6.2. Các quy định khác:

 � 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

 � 6000 Hợp đồng bảo hiểm đầu tiên được Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ phân bổ cho 70 CTTV trên toàn quốc theo 

đúng quy định và đã được thông báo đến các Sở công thương.

 � Chương trình này không áp dụng với các Hợp đồng bảo hiểm đã được nhận quà tặng của chương trình “Sức khỏe 

vàng - Sống bình an”.

 � Chương trình khuyến mại này không áp dụng cho các đối tượng là: Khách hàng là BMBH là tổ chức, khách hàng 

tham gia bảo hiểm qua ngân hàng.

 � 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.

 � 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 Điều khoản sẽ phải hoàn trả giải thưởng cho BVNT khi làm thủ tục chấm dứt Hợp đồng trước khi nhận số tiền 

phí Hợp đồng được hoàn lại hoặc BVNT có quyền đối trừ giá trị giải thưởng vào số tiền phí Hợp đồng phải hoàn lại.

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


