
 

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

HỢP ĐỒNG CHỐT NGAY, QUÀ KHỦNG LIỀN TAY 
 

 

1. Tên chương trình khuyến mại: Hợp đồng chốt ngay, Quà khủng liền tay 

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: 01/08/2021 – 15/08/2021  

5. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Xe Ô tô Vinfast Fadil bản tiêu chuẩn, Xe máy 

SH 125i phanh CBS, Xe máy Honda Vision bản tiêu chuẩn, Xe đạp trợ lực Wiibike Summer, 

Máy rung giảm cân Super Fit. 

6. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Các Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ An Khang Hạnh Phúc 

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. 

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

Đối tượng được hưởng khuyến mại là Bên mua bảo hiểm cá nhân của Hợp đồng bảo hiểm 

An Khang Hạnh Phúc mua tại Bảo Việt Nhân thọ thỏa mãn đồng thời các điều kiện của 

chương trình. 

8. Cơ cấu giải thưởng: 
STT Nội dung giải thưởng Số lượng 

(giải) 

Giá trị giải thưởng 

(VNĐ/giải) 

 Điều kiện mức phí quy 

năm/Hợp đồng 

1 Ô tô Vinfast Fadil bản tiêu chuẩn 01 480.525.000 

 

Phí quy năm >= 02 tỷ đồng 

2 Xe máy SH 125i phanh CBS 02 94.287.500 Phí quy năm >= 01 tỷ đồng 

3 Xe máy Honda Vision bản tiêu chuẩn 05 37.103.450 Phí quy năm >= 500 triệu đồng 

4 Xe đạp trợ lực Wiibike Summer 15 13.717.670 Phí quy năm >= 200 triệu đồng 

5 Máy rung giảm cân Super Fit 20 7.107.000 Phí quy năm >= 100 triệu đồng 

9. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: 1.202.522.300 đồng.  

10. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại: 

- Nội dung chương trình:   

+ Khách hàng tham gia Hợp đồng bảo hiểm An Khang Hạnh Phúc sớm nhất với mức 

phí quy năm cao nhất, mức phí tối thiểu không thấp hơn quy định của mỗi giải thưởng. 

+ Định kỳ nộp phí của mỗi Hợp đồng từ 06 tháng trở lên. 

+ Ngày nộp phí bảo hiểm ước tính (còn 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 

30/8/2021. 

+ Phí quy năm bao gồm phí của sản phẩm chính và sản phẩm bổ trợ 

- Nguyên tắc xét giải : 

+ Giải thưởng xét dựa vào mức phí quy năm tham gia Hợp đồng từ cao xuống thấp. 

+ Thứ tự xét ưu tiên Hợp đồng nhận giải thưởng: Mức phí quy năm tham gia Hợp đồng; 

Ngày hiệu lực Hợp đồng; Ngày phát hành Hợp đồng. 

+ Khách hàng chỉ được trao giải thưởng sau khi Hợp đồng được phát hành không quá 

ngày 30/08/2021. Trường hợp Hợp đồng của Khách hàng không được phát hành hoặc 

bị Khách hàng hủy trước khi phát hành, giải thưởng này sẽ được xét cho Hợp đồng 

tham gia kế tiếp.  



+ Trường hợp Khách hàng sau khi nhận giải thưởng nếu từ chối tiếp tục tham gia bảo 

hiểm trong thời gian cân nhắc Hợp đồng thì Bảo Việt Nhân thọ có quyền đối trừ giá trị 

giải thưởng vào số tiền mà Bảo Việt Nhân thọ phải hoàn lại.  

+ Mỗi Hợp đồng của 01 Khách hàng chỉ được nhận một giải thưởng cao nhất. 

+ Giải thưởng có thể được quy đổi thành tiền mặt tương đương giá trị giải thưởng được 

công bố tại Mục 8 cơ cấu giải thưởng trong Công văn này với sự đồng ý bằng văn bản 

của Khách hàng. 

11. Các quy định khác: 

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

trình khuyến mại khác của Bảo Việt Nhân thọ. 
- Khi tham gia Chương trình, 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. 
- 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. 


