THỂ LỆ CTKM “ĐÓN TUỔI MỚI – SỨC SỐNG MỚI”
CHƯƠNG TRÌNH QUÀ TẶNG
1. Tên chương trình khuyến mại: ĐÓN TUỔI MỚI – SỨC SỐNG MỚI
2. Địa bàn (phạm vi) thực hiện khuyến mại: 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 06/7/2020 đến 30/09/2020
5. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Ghế massage Kingsport G25 trị giá 49.500.000
đồng
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 và có kèm theo ít nhất 02 Sản phẩm bổ trợ/Quyền lợi nâng cao. (ngoại
trừ các Hợp đồng có Người được bảo hiểm từ 60 tuổi trở lên; không bắt buộc đáp ứng
điều kiện có Sản phẩm bổ trợ/Quyền lợi nâng cao đi kèm mà vẫn được tham gia 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
07/10/2020.
- Là Bên mua bảo hiểm cá nhân của 2 Hợp đồng bảo hiểm đã được phát hành có Phí
quy năm cao nhất trong thời gian khuyến mại. Trường hợp có nhiều hơn một Hợp
đồng có cùng mức Phí quy năm, Hợp đồng sẽ được ưu tiên lựa chọn theo thứ tự xét
duyệt lần lượt đối với Ngày hiệu lực Hợp đồng sớm hơn, Phí quy năm của Hợp đồng
chính cao hơn, Số lượng sản phẩm bổ trợ nhiều hơn.
Phí bảo hiểm định kỳ quy năm từ 12.000.000 đồng (mười hai triệu đồng) trở lên, trong
đó tổng Phí quy năm của các Sản phẩm bổ trợ/Quyền lợi nâng cao không thấp hơn
500.000 đồng (năm trăm ngàn đồng), Phí bảo hiểm định kỳ đầu tiên từ 6.000.000 đồng
(sáu triệu đồng) trở lên. Phí bảo hiểm định kỳ đầu tiên và Phí bảo hiểm định kỳ quy năm
là Phí bảo hiểm của Hợp đồng chính (bao gồm cả Phí của các Quyền lợi nâng cao với
sản phẩm An Phát Cát Tường) và Phí bảo hiểm của các Sản phẩm bổ trợ đi kèm, chưa
bao gồm phí đóng thêm, phí nộp trước.

Với 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
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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 0.5
- Trường hợp 01 Bên mua bảo hiểm có nhiều hơn 01 Hợp đồng nằm trong danh sách 2
Hợp đồng nêu trên thì sẽ chỉ được hưởng khuyến mại cho 01 Hợp đồng.
- Chương trình khuyến mại không áp dụng cho Người được bảo hiểm/Bên mua bảo
hiểm là: Người lao động và Đại lý bảo hiểm của BVNT, Cán bộ, nhân viên thuộc Khối
công nghệ thông tin của Tập đoàn Bảo Việt và thuộc các văn phòng Tổng đại lý (GA).
- 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.
9. Tổng giá trị hàng hóa để khuyến mại: 99.000.000 đồng 02 Ghế massage Kingsport G25
10. Các quy định khác:
Trường hợp các Khách hàng sau khi nhận quà tặng nếu từ chối tiếp tục tham gia bảo
hiểm trong thời gian cân nhắc:
+ Bảo Việt Nhân thọ có quyền đối trừ giá trị giải thưởng vào số tiền của Hợp đồng phải
hoàn lại. Trường hợp số tiền của Hợp đồng phải hoàn lại không đủ để đối trừ giá trị
giải thưởng, Khách hàng có nghĩa vụ trả cho Bảo Việt Nhân thọ số tiền chênh lệch
còn lại
+ Hoặc Khách hàng hoàn trả lại quà tặng cho Bảo Việt Nhân thọ, chỉ áp dụng với trường
hợp quà tặng chưa qua sử dụng (nguyên đai kiện và tem mác).
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.
- Bảo Việt Nhân thọ 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, 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.
Bảo Việt Nhân thọ cam kết:
- Đảm bảo đầy đủ quyền lợi của khách hàng đã tham gia chương trình khuyến mại.
- Thực hiện chương trình khuyến mại đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.
Trân trọng cảm ơn!
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