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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

CHƯƠNG TRÌNH QUAY THƯỞNG 

(Kèm theo công văn số 2025/BVNT/MAKT  ngày 17/06/2020 

của Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ) 

1. Tên chương trình: “ĐÓN TUỔI MỚI – SỨC SỐNG MỚI” 

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Các Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ do Tổng Công 

ty Bảo Việt Nhân thọ (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. 

3. Thời gian khuyến mại:  Từ ngày 06/07/2020 đến ngày 30/09/2020 

4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc 

5. Hàng hoá dùng để khuyến mại: Xe đạp thể thao Kingsport X-bike có yên, Ô tô 

VinFast Fadil A5A2CLFVN bản nâng cao 

6. Hình thức khuyến mại: Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự quay 

thưởng mang tính may rủi (nhận giải thưởng là hiện vật theo hình thức quay thưởng may 

mắn). 

7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại):  

Là Bên mua bảo hiểm cá nhân của các Hợp đồng bảo hiểm được Bảo Việt Nhân thọ 

phát hành mới, 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). Cụ thể: 

 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: Được tham gia quay 

thưởng Giải Sức Sống. 

 Phí bảo hiểm định kỳ quy năm từ 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) trở 

lên, trong đó tổng Phí bảo hiểm quy năm của các Sản phẩm bổ trợ/Quyền lợi 

nâng cao không thấp hơn 1.000.000 đồng (một triệu đồng), Phí bảo hiểm định 

kỳ đầu tiên từ 8.000.000 đồng (tám triệu đồng) trở lên: Được tham gia quay 

thưởng Giải Mạnh Mẽ và Giải Sức Sống. 

 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. 
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- 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 3 và Ngày phát hành Hợp đồng không quá 

ngày 07/10/2020. 

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

Chương trình khuyến mại khác của Bảo Việt Nhân thọ. 

8.    Cơ cấu giải thưởng  

8.1. Cơ cấu giải thưởng 

Cơ cấu giải 

thưởng 

Nội dung giải 

thưởng 

Tổng số 

giải 

Giá trị giải 

thưởng 

(VND) 

Tổng giá trị 

(VND) 

Giải Mạnh 

Mẽ 

 

Ô tô VinFast Fadil 

A5A2CLFVN bản 

nâng cao 

4 450.000.000 1.800.000.000 

Giải Sức 

Sống 

Xe đạp thể thao 

Kingsport X-bike 

có yên 

1388 3.000.000 4.164.000.000 

Tổng cộng  1392  5.964.000.000 

- Giá trị giải thưởng nêu trên chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân theo quy định. 

Thuế thu nhập cá nhân (nếu có) từ việc trúng thưởng Chương trình khuyến mại sẽ do 

Bảo Việt Nhân thọ chi trả và nộp trực tiếp cho cơ quan thuế theo quy định của Luật thuế 

thu nhập cá nhân. 

- Các giải thưởng nêu trên không được quy đổi thành tiền mặt. 

- Khách hàng tự chi trả các chi phí liên quan đến việc nhận giải thưởng của khách 

hàng như chi phí đi lại ăn ở…  

- Trị giá giải thưởng so với trị giá hàng hóa khuyến mại: dự kiến khoảng 1% 

8.2. Cơ cấu mỗi đợt quay thưởng 

Các giải thưởng Giải Mạnh Mẽ, Giải Sức Sống được quay thưởng trong 4 đợt. 

Đợt quay Áp dụng với Hợp đồng Số giải quay mỗi đợt 

Đợt 1 
- Ngày hiệu lực Hợp đồng nằm trong thời 

gian khuyến mại  

- Ngày phát hành Hợp đồng đến hết ngày 

27/07/2020 

1 Giải Mạnh Mẽ 

347 Giải Sức Sống 

Đợt 2 
- Ngày hiệu lực Hợp đồng nằm trong thời 

gian khuyến mại  

- Ngày phát hành Hợp đồng từ 28/07/2020 

đến hết ngày 18/08/2020 

Đợt 3 
- Ngày hiệu lực Hợp đồng nằm trong thời 

gian khuyến mại  

- Ngày phát hành Hợp đồng từ 19/08/2020 

đến hết ngày 09/09/2020 
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Đợt quay Áp dụng với Hợp đồng Số giải quay mỗi đợt 

Đợt 4 
- Ngày hiệu lực Hợp đồng nằm trong thời 

gian khuyến mại  

- Ngày phát hành Hợp đồng từ 10/09/2020 

đến hết ngày 07/10/2020. 

9. Nội dung chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại: 

9.1. Cách thức tham gia chương trình: 

- Quy định cấp mã quay thưởng của mỗi Hợp đồng đủ điều kiện tham gia chương 

trình khuyến mại được tính như sau: 

 Trong thời gian khuyến mại, mỗi Hợp đồng đáp ứng đồng thời các điều kiện 

tại Mục 7 Thể lệ chương trình khuyến mại sẽ được nhận mã quay thưởng theo 

cách tính như sau:  

i. Cứ mỗi 12.000.000 đồng chẵn Phí bảo hiểm định kỳ quy năm của Hợp 

đồng đủ điều kiện tham gia chương trình khuyến mại, khách hàng sẽ được 

nhận một mã quay thưởng.  

ii. Cứ mỗi 10.000.000 đồng chẵn Phí bảo hiểm đóng thêm của Hợp đồng đủ 

điều kiện tham gia chương trình khuyến mại (Chỉ áp dụng với trường hợp 

Khách hàng đóng Phí đóng thêm khi tham gia hồ sơ yêu cầu bảo hiểm 

mới), khách hàng sẽ được tặng thêm một mã quay thưởng.  

iii. Hợp đồng có Phí bảo hiểm định kỳ quy năm từ 24.000.000 đồng đến dưới 

50.000.000 đồng sẽ được tặng thêm 01 mã quay thưởng. 

iv. Hợp đồng có Phí bảo hiểm định kỳ quy năm từ 50.000.000 đồng đến dưới 

100.000.000 đồng sẽ được tặng thêm 5 mã quay thưởng. 

v. Hợp đồng có Phí bảo hiểm định kỳ quy năm từ 100.000.000 đồng trở lên 

sẽ được tặng thêm 10 mã quay thưởng. 

Theo đó, số lượng mã quay thưởng của mỗi Hợp đồng được tính như sau: 

Số lượng Mã =

.
Phí bảo hiểm định kỳ quy năm

12.000.000 đồng
+ Mã tặng thêm (nếu có) 

- 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 bảo hiểm định kỳ đầu tiên x 12 

 Nếu Phí đầu tiên khách hàng là phí quý. Phí bảo hiểm định kỳ quy năm của 

Hợp đồng = Phí bảo hiểm định kỳ 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 bảo hiểm định kỳ 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 bảo hiểm định kỳ đầu tiên x 0.5 

9.2. Thời hạn, cách thức phát hành bằng chứng xác định trúng thưởng 

-   Mã quay thưởng được thông báo đến khách hàng thông qua Thư chúc mừng khách 

hàng tham gia Chương trình khuyến mại và được gửi cho Khách hàng trong vòng 10 ngày 

kể từ ngày Hợp đồng phát hành. 



4 
 

- Các Hợp đồng có Ngày phát sinh hiệu lực trong thời gian khuyến mại nhưng do 

lỗi của khách hàng trong quá trình làm thủ tục chấp nhận bảo hiểm làm Hợp đồng không 

kịp phát hành chậm nhất trong ngày 07/10/2020 sẽ không được Bảo Việt Nhân thọ cấp 

mã quay thưởng để tham dự quay thưởng trong Chương trình này. 

9.3. Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng:  

- Tổng mã quay thưởng dự kiến khoảng 40.000 mã.   

- Mã quay thưởng có cấu trúc như sau: gồm các ký tự là số ký hiệu của Hợp đồng (tức 

mã Hợp đồng) được nối thêm vào tận cùng bên trái 3 ký tự chỉ số thứ tự phát sinh của mã 

đó trong tổng số mã quay thưởng được cấp của Hợp đồng đó. 

Ví dụ: mã Hợp đồng là 987654321 và Hợp đồng này có 2 mã quay thưởng, mã quay 

thưởng sẽ là: 001987654321 và 002987654321 

9.4. Thời gian, địa điểm, cách thức xác định khách hàng trúng thưởng hợp lệ: 

- Thời gian quay thưởng từng đợt Giải Mạnh Mẽ và Giải Sức Sống: 

 Đợt 1 quay thưởng ngày 01/08/2020 tại Bảo Việt Nhân thọ Đồng Nai 

Địa chỉ: Số 248/5 Đường Phan Trung KP2, Phường Tân Mai, Thành phố Biên 

Hoà, Tỉnh Đồng Nai 

 Đợt 2 quay thưởng ngày 23/08/2020 tại Bảo Việt Nhân thọ Ninh Thuận 

Địa chỉ: Đường 16/4, Phường Mỹ Bình, Thành phố. Phan Rang, Tháp Chàm, 

Tỉnh Ninh Thuận 

 Đợt 3 quay thưởng ngày 13/09/2020 tại Bảo Việt Nhân thọ Đông Đô 

Địa chỉ: Tòa nhà CT 12 Khu Ðô Thị Văn Phú, quận Hà Ðông, Hà Nội 

 Đợt 4 quay thưởng ngày 10/10/2020 tại Trụ sở chính Bảo Việt Nhân thọ 

Địa chỉ: Tầng 37 Keangnam Hanoi Lanmark Tower, đường Phạm Hùng, 

Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội. Quay thưởng  

- Quay thưởng may mắn là quay thưởng ngẫu nhiên trên phần mềm quay thưởng được 

tích hợp tự động danh sách khách hàng và mã quay thưởng của danh sách đó do Bảo Việt 

Nhân thọ phát hành. Quay thưởng mỗi đợt theo thứ tự 1 Giải Mạnh Mẽ, 347 Giải Sức 

Sống. 

- Khách hàng được xem là trúng thưởng hợp lệ và được nhận giải thưởng nếu đáp 

ứng đồng thời các điều kiện sau: 

  Là Bên mua bảo hiểm trong Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đáp ứng đủ điều 

kiện tại Mục 7 nêu trên có mã quay thưởng hợp lệ trong Thư chúc mừng do 

Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ phát hành và gửi cho Khách hàng khi bàn 

giao bộ Hợp đồng bảo hiểm và Hợp đồng này còn hiệu lực đến ngày Bảo Việt 

Nhân thọ trao thưởng, không ở trong tình trạng: nợ phí/vay phí tự động/duy 

trì số tiền bảo hiểm giảm. 
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  Khách hàng được thông báo trúng thưởng phải cung cấp cho Tổng Công ty 

Bảo Việt Nhân thọ: Hợp đồng bảo hiểm gốc kèm Thư chúc mừng khách hàng 

tham gia Chương trình khuyến mại. 

9.5. Thời gian, cách thức thông báo trúng thưởng: 

Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày có kết quả quay thưởng, Bảo Việt 

Nhân thọ sẽ thông báo kết quả và thời gian, địa điểm Bảo Việt Nhân thọ tổ chức trao thưởng 

cho Khách hàng trúng thưởng qua điện thoại.  

9.6. Thời gian, thủ tục trao thưởng: 

- Thời gian Bảo Việt Nhân thọ tổ chức trao thưởng sẽ diễn ra trong vòng 30 ngày 

kể từ ngày kết thúc Chương trình khuyến mại và được tổ chức tại địa bàn Tỉnh/thành phố 

nơi khách hàng sinh sống. Nếu hết thời hạn này mà người trúng thưởng hợp lệ không làm 

thủ tục nhận giải thưởng theo thông báo của Bảo Việt Nhân thọ thì sẽ được xem là khách 

hàng từ chối nhận thưởng. Bảo Việt Nhân thọ sẽ xem như giải thưởng không có người 

trúng thưởng và sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành. 

-  Khi nhận thưởng khách hàng cần xuất trình: 

 Bản chính hoặc bản sao chứng thực của CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu, 

giấy ủy quyền (nếu có); 

 Hợp đồng bảo hiểm gốc, hóa đơn nộp phí bảo hiểm của kỳ nộp phí gần nhất 

(bản gốc), Thư chúc mừng khách hàng tham dự Chương trình khuyến mại do 

Bảo Việt Nhân thọ phát hành.  

- 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 cụ thể của Điều khoản tại từng Sản phẩm bảo hiểm 

mà Khách hàng tham gia, 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.   

9.7. Quy định về đầu mối giải đáp thắc mắc: 

Để được giải đáp các thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại này, khách 

hàng liên hệ: Tổng đài chăm sóc khách hàng *1166 (cước phí 1.220 đồng/phút) 

10. Trách nhiệm thông báo: 

Bảo Việt Nhân thọ có trách nhiệm thông báo đầy đủ chi tiết nội dung của thể lệ 

chương trình khuyến mại và thông tin khách hàng nhận thưởng trên website: 

www.baovietnhantho.com.vn và tại Trụ sở của các Công ty thành viên trong toàn quốc 

và trong các Hợp đồng phát hành đủ tiêu chuẩn tham gia khuyến mại.  

11. Các quy định khác: 

- Bảo Việt Nhân thọ được quyền sử dụng hình ảnh. thông tin của khách hàng trúng 

thưởng vào các hoạt động quảng cáo, truyền thông liên quan đến hoạt động của Bảo Việt 

Nhân thọ khi có sự đồng ý của khách hàng. 
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- 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. 

- Nếu vì lý do bất khả kháng (theo quy định của pháp luật) hoặc vì bất kỳ lý do nào 

khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Bảo Việt Nhân thọ hay không phải do lỗi của Tổng 

Công ty Bảo Việt Nhân thọ mà: 

  Chương trình khuyến mại không được diễn ra như kế hoạch hoặc làm thay 

đổi hay ảnh hưởng đến sự điều hành, quản lý và bảo vệ tính công bằng, tình 

trạng nguyên vẹn hay việc thực hiện hợp thức chương trình khuyến mại, Tổng 

Công ty Bảo Việt Nhân thọ có quyền (trong phạm vi được pháp luật cho phép) 

hủy bỏ, kết thúc, thay đổi hoặc trì hoãn một phần hoặc toàn bộ chương trình 

và/hoặc có thể loại ra khỏi chương trình khuyến mại bất kỳ cá nhân nào trong 

bất kỳ trường hợp nào có liên quan đến việc gây rối, phá hoại hay gian lận 

trong chương trình khuyến mại sau khi có sự đồng ý của cơ quan quản lý nhà 

nước hoặc theo các quy định của pháp luật hiện hành về trường hợp bất khả 

kháng. 

 Dẫn đến việc Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ không thể phát hành các hợp 

đồng (đủ điều kiện hưởng khuyến mãi theo quy định tại Mục 7 nêu trên) đưa 

vào quay thưởng của các đợt, Bảo Việt Nhân thọ sẽ không phải chịu trách 

nhiệm về những trường hợp chậm phát hành hợp đồng này. 

- Tất cả thông tin cá nhân của Khách hàng được cung cấp cho chương trình khuyến 

mại này sẽ được Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ lưu giữ và xử lý theo pháp luật hiện 

hành về bảo vệ thông tin cá nhân. Nếu khách hàng trúng thưởng đồng ý, Tổng Công ty 

Bảo Việt Nhân thọ sẽ sử dụng các thông tin về người trúng giải cho mục đích quảng cáo. 

- Đối với những giải thưởng không có người trúng thưởng Tổng Công ty Bảo Việt 

Nhân thọ phải trích nộp 50% giá trị giải thưởng đã công bố vào ngân sách Nhà nước theo 

quy định (giải thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại mang 

tính may rủi quy định tại Khoản 4 Điều 13 Nghị định 81/2018/NĐ-CP ngày 22/05/2018 là 

giải thưởng trong trường hợp hết thời hạn trao thưởng nhưng không có người nhận hoặc 

không xác định được người trúng thưởng). 


