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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH QUÀ TẶNG 

“AN VUI SỐNG KHỎE – TĂNG BẢO VỆ, TẶNG PHÍ ĐÓNG” 
Trích theo Công văn thông báo triển khai Chương trình khuyến mại số: 546/BVNT/MAKT ngày 22/02/2023 của 

Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ gửi các Sở công thương trên toàn quốc) 

 

1. Tên chương trình khuyến mại: An Vui Sống Khỏe – Tăng bảo vệ, Tặng phí đóng 

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 01/03/2023 – 30/06/2023 hoặc có thể kết thúc trước thời hạn khi hết quà tặng 

hoặc hết ngân sách của chương trình. 

5. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Quà tặng bằng tiền tương ứng với 20% phí bảo hiểm thực 

đóng của sản phẩm An Vui Sống Khỏe trong Hợp 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 có kèm theo Sản phẩm bổ trợ An Vui Sống Khỏe. 

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

khuyến mại và Ngày phát hành Hợp đồng không quá ngày 08/07/2023. 

 01 Hợp đồng đủ điều kiện theo thể lệ chương trình chỉ được nhận 01 lần quà tặng trong chương 

trình khuyến mại này 

 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 bằng tiền cho khách hàng sau khi Hợp đồng bảo hiểm được phát 

hành. 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 quà tặng vào số 

tiền mà Bảo Việt Nhân thọ phải hoàn lại. Giá trị quà tặng khuyến mại là: số tiền tương ứng với 

20% phí bảo hiểm thực đóng của sản phẩm An Vui Sống Khỏe trong Hợp đồng. 

 Thứ tự xét ưu tiên Hợp đồng nhận giải thưởng: Ngày hiệu lực Hợp đồng; Ngày phát hành Hợp 

đồng; Phí bảo hiểm thực đóng của sản phẩm An Vui Sống Khỏe trong Hợp đồng; Phí bảo hiểm đầu 

tiên của Hợp đồng chính; Phí bảo hiểm quy năm của Hợp đồng chính (Phí bảo hiểm đầu tiên và 

Phí bảo hiểm định kỳ quy năm là Phí bảo hiểm của Hợp đồng chính, chưa bao gồm phí đóng thêm, 

phí nộp trước.) 

8. Cơ cấu tặng quà:  

Bảo Việt Nhân thọ sẽ tặng quà bằng tiền cho 4.500 hợp đồng thỏa mãn điều kiện tại mục 7. 

9. Tổng giá trị hàng hóa để khuyến mại: 3.037.500.000 đồng tương ứng 4.500 hợp đồng. 

10. Các Quy định khác: 

 Khi tham gia Chương trình, Khách hàng đồng ý cho 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. 

 

 


