
THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH QUÀ TẶNG  

THÊM QUÀ TẶNG, TĂNG BẢO VỆ 

(Trích theo Công văn thông báo triển khai Chương trình khuyến mại số: 1280 ngày 

22/4/2020 của  Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ gửi các Sở công thương trên toàn quốc) 

 

1. Tên chương trình khuyến mại: Thêm quà tặng, Tăng bảo vệ 

2. Địa bàn (phạm vi) thực hiện khuyến mại: tại 63 tỉnh thành trên toàn quốc 

3. Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa không thu tiền có kèm theo việc mua bán hàng 

hóa, cung ứng dịch vụ. 

4. Thời gian khuyến mại: từ 01/5/2020 đến 01/7/2020 hoặc có thể kết thúc trước thời hạn 

khi hết quà tặng. 

5. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Bộ túi y tế và bộ sơ cứu y tế cứu thương 

6. Hàng hóa khuyến mại: Các Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ do Tổng công ty Bảo Việt 

Nhân thọ 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. 

7. Nội dung chi tiết chương trình khuyến mại và cách xác định đối tượng được hưởng 

khuyến mại: 

7.1. Đối tượng được hưởng khuyến mại 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. 

- Ngày nộp phí bảo hiểm ước tính (sau đây gọi là Ngày hiệu lực Hợp đồng) nằm trong 

thời gian khuyến mại quy định tại Mục 4 và Ngày phát hành Hợp đồng không quá ngày 

08/7/2020. 

- Là Khách hàng cá nhân tham gia HĐ chính kèm theo ít nhất 02 sản phẩm bổ trợ thỏa 

mãn: 

 Phí bảo hiểm định kỳ quy năm của 01 Hợp đồng chính và các sản phẩm bổ trợ từ 

11.000.000 đồng trở lên.  

 Phí bảo hiểm định kỳ đầu tiên của HĐ chính không thấp hơn 5.000.000 đồng. 

 Tổng phí quy năm của các Sản phẩm bổ trợ không thấp hơn 1.000.000 đồng (Không 

tính phí 02 sản phẩm bổ trợ R18, R19).  



- Mỗi Khách hàng có thể nhận nhiều hơn 01 phần quà nếu có nhiều hơn 01 Hợp đồng 

thỏa mãn điều kiện chương trình. 

- Khách hàng tham gia Chương trình khuyến mại này vẫn được tham gia các Chương 

trình khuyến mại khác của Bảo Việt Nhân thọ. 

7.2. Phương án tặng quà:  

Bảo Việt Nhân thọ sẽ tặng quà cho khách hàng sau khi Hợp đồng bảo hiểm được phát 

hành. Trường hợp Khách hàng sau khi nhận quà khuyến mại nếu từ chối tiếp tục tham gia 

bảo hiểm trong thời gian cân nhắc HĐ thì BVNT có quyền đối trừ giá trị quà khuyến mại 

vào số tiền mà BVNT phải hoàn lại. Trường hợp số tiền của HĐ phải hoàn lại không đủ để 

đối trừ giá trị giải thưởng, KH có nghĩa vụ trả lại cho Công ty số tiền chênh lệch còn lại. 

8. Cơ cấu quà tặng:  Bên mua bảo hiểm thỏa mãn các điều kiện tại Mục 7 nếu trên sẽ 

được tặng: 01 bộ quà tặng có trị giá 500.000 đồng. 

9. Tổng giá trị hàng hóa để khuyến mại: 1.175.000.000 đồng tương ứng với 2350 bộ 

quà tặng. 

10. Các quy định khác: 

- Khi tham gia Chương trình, Khách hàng đồng ý Bảo Việt Nhân thọ có toàn quyền sử 

dụng hình ảnh, thông tin của Khách hàng liên quan đến Chương trình vào các hoạt động 

quảng cáo thương mại và thông báo rộng rãi với công chúng mà không phải xin chấp 

thuận của Khách hàng và không phải trả thêm bất cứ khoản chi phí nào. 

- BVNT không phải là nhà cung cấp sản phẩm được sử dụng làm quà tặng của Chương 

trình. Khách hàng khi được nhận quà tặng của Chương trình sẽ trở thành Khách hàng 

của nhà cung cấp sản phẩm. Trong trường hợp có thắc mắc, khiếu nại về sản phẩm, 

khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp theo thông tin trên phiếu thông 

tin sản phẩm.  

- Trong trường hợp xảy ra khiếu nại liên quan đến chương trình khuyến mại này, Tổng 

Công ty Bảo Việt Nhân thọ có trách nhiệm tự giải quyết các khiếu nại một cách thỏa 

đáng nhất cho khách hàng. Nếu trong quá trình giải quyết các khiếu nại mà vẫn chưa 

đạt được sự thống nhất của hai bên thì sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật Việt 

Nam. 


