
 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH 

“QUAY SỐ MAY MẮN – TỔ ẤM TIỆN NGHI, GIA ĐÌNH THỊNH VƯỢNG” 

 

- Thời gian chương trình: từ ngày 01/02/2023 đến hết ngày 31/03/2023, trong đó, thời gian khách 

hàng nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm phải nằm trong khoảng thời gian từ ngày 01/02/2023 đến hết 

ngày 31/03/2023 và thời gian Công ty AIA chấp thuận phát hành hợp đồng bảo hiểm phải nằm 

trong khoảng thời gian từ ngày 01/02/2023 đến hết ngày 31/03/2023. 

- Sản phẩm khuyến mại: Tất cả các sản phẩm bảo hiểm chính và sản phẩm bảo hiểm bổ sung 

của Công ty AIA được phân phối qua các chi nhánh và phòng giao dịch của Ngân hàng TMCP 

Việt Nam Thịnh Vượng (“VPBank”). 

- Đối tượng: Là tất cả khách hàng đáp ứng đồng thời các điều kiện sau: 

o Khách hàng mua sản phẩm bảo hiểm chính của Công ty AIA được phân phối thông qua các 

chi nhánh và phòng giao dịch của VPBank. Khách hàng có thể mua hoặc không mua sản 

phẩm bổ sung; và 

o Khách hàng mua sản phẩm bảo hiểm (bao gồm sản phẩm bảo hiểm chính và sản phẩm 

bảo hiểm bổ sung) có tổng phí bảo hiểm mới năm đầu tiên thực thu tính trên từng hợp 

đồng tại kỳ đóng phí bảo hiểm đầu tiên (“NFYP”) đạt từ 20.000.000 đồng trở lên (không 

tính phí tích lũy); và 

o Ngày khách hàng nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và ngày Công ty AIA chấp thuận phát hành 

hợp đồng bảo hiểm phải nằm trong thời gian khuyến mại; và 

o Khách hàng phải là bên mua bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm; và 

o HĐBH của khách hàng phải còn hiệu lực và đã qua 21 ngày (hai mươi mốt ngày) cân 

nhắc kể từ khi kết thúc thời gian khuyến mại của chương trình và tại thời điểm trao 

thưởng 

 

- Khoản thưởng & điều kiện áp dụng: 

A – Điều kiện để nhận mã số dự thưởng (MSDT) : 

Với mỗi HĐBH thỏa mãn điều kiện chương trình (“HĐBH hợp lệ”), khác hàng sẽ nhận được 01 

(một) MSDT trên mỗi 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng NFYP (bao gồm phí của sản phẩm chính 

và sản phẩm bổ sung, không tính phí bảo hiểm tích lũy). 

 

B – Điều kiện để quay số trúng thưởng 

STT Điều kiện NFYP/Hợp đồng Giải thưởng được tham gia 

1 Khách hàng có HĐ với NFYP ≥ 20 triệu Tham gia quay số Giải Nhất, Nhì, Ba, Đặc Biệt 

 



 

 

C – Giải thưởng quay số trúng thưởng 

STT Cơ cấu giải thưởng Nội dung giải thưởng Số lượng  giải 

 

01 

 

Giải đặc biệt 

01 Google Tivi Sony 4K 85 inch XR-85X90K 

 01 Iphone 14 Promax 256 Gb 

01 tai nghe Airpods Max 

 

01 

02 Giải nhất 01 Google Tivi Sony 4K 85 inch XR-85X90K 03 

03 Giải nhì 01 Iphone 14 Promax 256 Gb 06 

04 Giải ba 01 Đồng hồ thông minh Garmin Venu Sq 2 20 

 

- Cách thức xác định trúng thưởng: 

o Quay số ngẫu nhiên bằng phần mềm điện tử để xác định khách hàng trúng thưởng. 

o MSDT có cấu trúc như sau: “Mã số hợp đồng bảo hiểm” và được nối tiếp bởi ba (03) ký tự. 

Trong đó, ba (03) ký dự này là số thứ tự MSDT được cấp cho hợp đồng đó một cách lần lượt. 

o Mã số hợp đồng bảo hiểm gồm 10 ký tự ngẫu nhiên do Công ty AIA phát hành, bắt đầu bằng ký 

tự “C” hoặc “U”. 

o Ví dụ: Khách hàng A tham gia Hợp đồng bảo hiểm U123456789, ngày nộp Hồ sơ yêu cầu bảo 

hiểm (“HSYCBH”) là ngày 20/02/2022 và ngày phát hành hợp đồng bảo hiểm là ngày 

25/02/2022. có tổng NFYP là 52 triệu. 

 Hợp đồng của khách hàng thỏa mãn điều kiện về ngày nộp HSYCBH và ngày chấp thuận phát 

hành hợp đồng. 

 Hợp đồng của khách hàng A có NFYP là 52 triệu đồng nên Khách hàng nhận được hai (02) 

MSDT là U123456789001, U123456789002. 

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG: 

1. Tất cả các Hợp đồng bảo hiểm hợp lệ phải được phát hành trong thời gian khuyến mại. 

2. NFYP là phí bảo hiểm mới năm đầu tiên thực thu (không bao gồm phí tích lũy). NFYP được tính 

trong chương trình khuyến mại là phí bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm phát hành trong thời gian 

chương trình khuyến mại. NFYP của các hợp đồng bảo hiểm phát hành trong thời gian chương 

trình sẽ được tính trên từng hợp đồng. 

3. Ngày nộp HSYCBH được tính căn cứ trên ngày phí bảo hiểm của hợp đồng vào tài khoản Công 

ty AIA. Đối với HSYCBH mới chuyển phí từ hợp đồng hủy, ngày nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm 

mới sẽ được tính căn cứ trên ngày phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu được ghi nhận vào hồ sơ 

mới này. 

4. Trong vòng 21 ngày sau kết thúc thời gian chương trình nếu khách hàng thay đổi định kỳ đóng 

phí bảo hiểm, hoặc số tiền bảo hiểm, hoặc quyền lợi bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm dẫn đến 



 

việc tăng/ giảm phí bảo hiểm thì ngày công ty AIA hoàn thành các quy trình liên quan sẽ là ngày 

hiệu lực của việc tăng/ giảm phí bảo hiểm và phí tăng thêm hoặc phí giảm sẽ được tính vào 

chương trình. 

5. Quy định quay thưởng và trao giải như sau: 

a. Danh sách khách hàng đủ điều kiện tham gia quay số: 

Bao gồm các khách hàng có hợp đồng bảo hiểm thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau: 

Thời gian nộp hồ sơ 

yêu cầu bảo hiểm 

Thời gian chốt danh sách 

sau 21 ngày sau kết thúc 

khuyến mại 

Ngày công bố danh sách 

khách hàng đủ điều kiện & gửi 

tin nhắn thông báo MSDT 

01/02 - 31/03/2023 21/04/2023 29/04/2023 

b. Thời gian quay số và trao quà tặng: 

Thời gian quay số Thời gian công bố kết quả Thời gian bắt đầu giao quà 

05/05/2023 06/05/2023 09/05/2023 

c. Việc quay số xác định trúng thưởng sẽ được thực hiện lần lượt theo thứ tự sau: 

- Quay số xác định MSDT trúng 20 (Hai mươi) Giải ba; 

- Quay số xác định MSDT trúng 06 (Sáu) Giải Nhì; 

- Quay số xác định MSDT trúng 03 (Ba) Giải nhất. 

- Quay số xác định MSDT trúng 01 (một) Giải đặc biệt. 

6. Các MSDT đã được xác định trúng thưởng ở các vòng quay số trước sẽ bị loại ra khỏi danh sách 

quay số của các vòng quay số sau. 

7. Kết quả của lễ quay số xác định trúng thưởng sẽ được thành lập văn bản và có xác nhận của các 

bên chứng kiến. 

8. Một khách hàng có nhiều MSDT có thể trúng nhiều giải trong cơ cấu quay số giải thưởng, nhưng 

mỗi giải trúng thưởng tương ứng với 1 (một) MSDT. 

9. Công ty AIA sẽ phối hợp cùng Ngân hàng VPBank trong việc trao thưởng cho Khách hàng trong 

vòng bốn mươi lăm (45) ngày kể từ ngày kết thúc chương trình khuyến mại. Nếu hết thời hạn này 

mà công ty AIA không thể liên hệ được với khách hàng để trao thưởng thì Công ty AIA sẽ xem 

như giải thưởng không có người trúng thưởng và giải thưởng sẽ được xử lý theo quy định của 

pháp luật. 

10. Công ty AIA sẽ trao thưởng cho khách hàng theo thông tin địa chỉ khách hàng đang được ghi 

nhận trong hệ thống của công ty AIA hoặc Khách hàng có thể đăng kí nhận thưởng tại chi nhánh 

của ngân hàng bằng cách liên hệ với nhân viên tư vấn tại chi nhánh của ngân hàng trước ngày 

09/05/2023. Chi phí vận chuyển sẽ do Công ty AIA chịu. Khách hàng trúng thưởng sẽ ký nhận 

văn bản giao nhận. Trường hợp khách hàng ủy quyền cho người khác nhận thay, người được ủy 

quyền phải xuất trình (i) bản gốc hoặc bản sao có chứng thực còn trong thời hạn 6 tháng của Chứng 

minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu của người được ủy quyền, và (ii) bản gốc 



 

văn bản ủy quyền được công chứng hợp lệ theo quy định của pháp luật. 

11. Giải thưởng/quà tặng không được qui đổi thành tiền mặt. 

12. Khách hàng may mắn trúng thưởng chịu các chi phí đi lại, ăn ở cho việc nhận thưởng (nếu có). 

13. Công ty AIA chịu thuế thu nhập cá nhân cho khách hàng từ việc trúng thưởng theo Chương trình 

và sẽ nộp trực tiếp cho cơ quan thuế theo quy định của pháp luật. 

14. Khách hàng may mắn trúng thưởng sẽ cung cấp thông tin cho Công ty AIA liên quan đến việc kê 

khai và nộp thuế thu nhập cá nhân từ việc trúng thưởng theo chương trình. Trường hợp khách 

hàng không cung cấp hoặc không có mã số thuế, Công ty AIA sẽ kê khai và nộp thuế thu nhập cá 

nhân dựa vào thông tin số chứng minh nhân dân/ căn cước công dân đang được ghi nhận trên hệ 

thống của Công ty AIA. 



 

15. Nếu được khách hàng đồng ý, Công ty AIA sẽ sử dụng hình ảnh, thông tin của khách hàng 

trúng thưởng vào các hoạt động quảng cáo và thông báo rộng rãi với công chúng về việc trúng thưởng 

và không phải trả thêm bất cứ khoản chi phí nào. 

16. Công ty có quyền thu hồi và/hoặc không tặng quà cho khách hàng nếu có bất kỳ thay đổi 

nào đối với hợp 

đồng bảo hiểm dȁn đến việc khách hàng không đảm bảo điều kiện tham gia chương trình khuyến mại. 

17. Nếu vì lý do bất khả kháng (theo quy định của pháp luật) nằm ngoài tầm kiểm soát của 

công ty AIA mà Chương trình khuyến mại không được diễn ra như kế hoạch, công ty AIA có thể 

(trong phạm vi được pháp luật cho phép) hủy bỏ, kết thúc, thay đổi hoặc trì hoãn một phần hoặc toàn 

bộ Chương trình sau khi có sự đồng ý của cơ quan quản lý nhà nước hoặc theo quy định của pháp 

luật hiện tại về các trường hợp bất khả kháng. 

18. Chi tiết chương trình xem trong Thể lệ chương trình khuyến mại. 

 

Trân trọng, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matthew Min 

Phó Tổng Giám Đốc Phát Triển Kinh Doanh Kênh Đối Tác, AIA Việt Nam 


