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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI  

TIẾT KIỆM PRIME SAVINGS, AN YÊN SỐNG KHỎE 

1. Tên chương trình: “Tiết kiệm Prime Savings, an yên sống khỏe” (sau đây gọi là “Chương 

trình”) 

2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn hệ thống VPBank toàn quốc 

3. Thời gian triển khai: Từ 01/12/2022 đến 28/02/2023 hoặc cho đến khi hết ngân sách thực hiện 

chương trình khuyến mại (sau khi đã bổ sung đầy đủ thủ tục theo quy định của pháp luật) tùy theo 

điều kiện nào đến trước 

4. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn Prime Savings được mở trực 

tuyến trên ứng dụng VPBank NEO 

5. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Voucher mua bảo hiểm ung thư vú của công ty bảo 

hiểm ngân hàng Vietinbank (VBI) 

6. Khách hàng của chương trình khuyến mại: Các Khách hàng mở mới thành công Tiền gửi có 

kỳ hạn Prime Savings trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO và thoả mãn điều kiện chương 

trình. 

7. Giải thích từ ngữ & từ viết tắt 

Trong Quy định này, trừ trường hợp ngữ cảnh cụ thể có quy định khác, các từ ngữ dưới đây được 

hiểu như sau: 

- VPBank: Là Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 

- Sản phẩm: Là các sản phẩm, dịch vụ của VPBank cung cấp cho Khách hàng 

- Khách hàng/KH: Là cá nhân có sử dụng Sản phẩm của VPBank 

- VPBank NEO: Ứng dụng Ngân hàng số của VPBank 

- Tiền gửi có kỳ hạn Prime Savings: là một loại sản phẩm Tiền gửi có kỳ hạn của VPBank 

được mở trực tuyến trên ứng dụng VPBank NEO 
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- VBI: công ty bảo hiểm Ngân hàng Vietinbank 

- NĐBH: Người được bảo hiểm 

8. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại  

8.1. Điều kiện được hưởng khuyến mại: 

- Khách hàng mở mới thành công Tiền gửi có kỳ hạn Prime Savings trên ứng dụng ngân hàng 

số VPBank NEO trong thời gian khuyến mại. 

- Số tiền gửi áp dụng: từ 50.000.000 VND trở lên 

- Kỳ hạn áp dụng: tối thiểu từ 06 tháng trở lên 

8.2.Hình thức khuyến mại 

- Tặng mã evoucher trị giá 110.000 VND để mua bảo hiểm ung thư vú của đối tác VBI dành 

cho Khách hàng mở mới Tiền gửi có kỳ hạn Prime Savings 

- Thời hạn bảo hiểm: 01 năm 

- Quyền lợi bảo hiểm khách hàng nhận được: 

STT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM 
Giá trị chi trả tối đa cho 

NĐBH 

1 Quyền lợi Bệnh ung thư 50,000,000 

2 Quyền lợi Bệnh ung thư giai đoạn sớm 12,500,000 

3 

Quyền lợi Bệnh ung thư giai đoạn trễ (trong trường hợp 

NĐBH bị chuẩn đoán từ sau 180 ngày) 
50,000,000 

Quyền lợi Bệnh ung thư giai đoạn trễ (trong trường hợp 

NĐBH bị chuẩn đoán từ 91 ngày đến 180 ngày) 
35,000,000 

Chi tiết quyền lợi bảo hiểm và đối tượng đủ điều kiện nhận bảo hiểm vui lòng xem tại Phụ lục 

I của Thể lệ này 

8.3. Số lượng và giá trị hàng hóa dịch vụ khuyến mại 

Giá trị voucher (VND) Số lượng voucher Tống giá trị khuyến mại (VND) 

110.000/voucher 3600 396.000.000 

Tổng ngân sách khuyến mại: 396.000.000 VND (đã bao gồm VAT) 

8.4. Cách thức thông báo và bàn giao quà tặng 

- Vào cuối mỗi tháng trong thời gian diễn ra CTKM, VPBank sẽ thực hiện lọc danh sách 

Khách hàng đủ điều kiện hưởng ưu đãi nhận evoucher theo Mục 8.1 của Thể lệ này.  

- VPBank gửi thông tin mã voucher cho khách hàng thỏa mãn điều kiện chương trình theo 

tần suất 1 lần/tháng qua các hình thức (bao gồm nhưng không giới hạn): Email và/hoặc 
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thông báo qua VPBank NEO theo số điện thoại/email khách hàng đã đăng ký với VPBank. 

Thời gian trả thưởng không muộn hơn 45 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình. 

8.5. Cách thức sử dụng khuyến mại  

- Khách hàng truy cập đường link https://m.evbi.vn/vpbank-km/landing-bao-hiem-ung-thu-

vu để đăng ký mua bảo hiểm của VBI và nhập các thông tin cá nhân của “Người được bảo 

hiểm” & mã voucher. 

- Hệ thống VBI gửi xác nhận giao dịch thành công và hợp đồng bảo hiểm cho Khách hàng 

qua email cá nhận Khách hàng đã đăng ký trên đường link https://m.evbi.vn/vpbank-

km/landing-bao-hiem-ung-thu-vu. Mẫu thông báo hợp đồng qua email như sau: 

   

*Người được bảo hiểm (NĐBH) có thể là chính khách hàng hoặc người thân/bạn bè... của 

khách hàng miễn đáp ứng yêu cầu về “Đối tượng bảo hiểm” được quy định tại Phụ lục 1 đính 

kèm. 

 

https://m.evbi.vn/vpbank-km/landing-bao-hiem-ung-thu-vu
https://m.evbi.vn/vpbank-km/landing-bao-hiem-ung-thu-vu
https://m.evbi.vn/vpbank-km/landing-bao-hiem-ung-thu-vu
https://m.evbi.vn/vpbank-km/landing-bao-hiem-ung-thu-vu
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8.6. Lưu ý khác 

- Mỗi Khách hàng chỉ được nhận duy nhất 01 voucher trong suốt thời gian triển khai chương 

trình khuyến mại. 

- Voucher có hiệu lực trong vòng 45 ngày kể từ ngày VPBank gửi voucher cho Khách hàng. 

- Tiền gửi có kỳ hạn Prime Savings của Khách hàng phải còn hiệu lực tại thời điểm VPBank 

gửi thông tin mã voucher cho Khách hàng. 

9. Các quy định khác  

- Khách hàng chịu mọi chi phí phát sinh (nếu có) liên quan đến việc nhận thưởng từ chương 

trình bao gồm không giới hạn khoản thuế thu nhập cá nhân (nếu có). 

- VPBank sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc khách hàng không nhận được thông báo do 

thay đổi email hay số điện thoại mà chưa cập nhật cho VPBank. 

- Nếu được khách hàng đồng ý, VPBank được phép sử dụng hình ảnh, tư liệu và các thông tin 

liên quan đến người trúng thưởng cho mục đích quảng cáo, khuyến mãi của VPBank và trên 

các phương tiện thông tin đại chúng mà không phải trả bất cứ chi phí nào thêm cho người nhận 

thưởng 

- Khách hàng có thắc mắc/khiếu nại về kết quả chương trình vui lòng liên hệ qua hotline 1900 

54 54 15 của VPBank không muộn quá 30 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình 

- Mọi quyết định của VPBank liên quan đế các chương trình ưu đãi, bao gồm kết quả Khách 

hàng nhận ưu đãi trong suốt chương trình này có thể thay đổi tại từng thời điểm theo quyết 

định của VPBank sau khi đã thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật 

- Bằng việc tham gia ưu đãi này, Khách hàng mặc định chấp thuận tất cả các Điều khoản và 

Điều kiện của Chương trình ưu đãi được liệt kê trên. Trong trường hợp có tranh chấp, quyết 

định của Pháp luật là quyết định cuối cùng. 

- Khách hàng có thắc mắc/khiếu nại về kết quả chương trình vui lòng liên hệ qua Hotline 1900 

54 54 15 của Phòng Chăm Sóc Khách hàng 24/7 của VPBank không muộn quá 30 ngày kể từ 

ngày kết thúc chương trình 

- Các nội dung khác không được quy định trong Thể lệ này sẽ áp dụng theo các Quy định và 

Quy chế hiện hành có liên quan của Pháp luật.  
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PHỤ LỤC I 

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM UNG THƯ VÚ CỦA CÔNG TY BẢO HIỂM VIETINBANK 

1. Tên gói bảo hiểm: Pinkcare Lemon được cung cấp bởi công ty bảo hiểm VietinBank (VBI) 

2. Đối tượng bảo hiểm: 

Áp dụng cho nữ giới là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài đang cư trú hợp pháp 

tại Việt Nam có độ tuổi từ 18 tuổi đến 55 tuổi.  

VBI không chấp nhận bảo hiểm đối với các đối tượng sau: 

+ Người đang bị tâm thần, thần kinh, bệnh phong; 

+ Người bị thương tật vĩnh viễn quá 50%; 

+ Người đang trong thời gian điều trị bệnh hoặc thương tật; 

+ Người đã từng mắc phải, hoặc bị nghi ngờ mắc phải, hoặc đang trong quá trình kiểm 

tra bệnh ung thư, khối u, u nang, phát triển ung thư biểu mô tại chỗ của bất kỳ loại ung 

thư nào. 

3. Điều kiện bảo hiểm: 

Điều kiện áp dụng chung cho quyền lợi bảo hiểm bệnh ung thư Vú: 

- NĐBH được chẩn đoán bị ung thư Vú giai đoạn trễ hoặc sớm; 

- Ngày chẩn đoán ung thư trước khi NĐBH tròn 65 tuổi; 

- Thời gian sống sót tối thiểu kể từ ngày chẩn đoán ung thư vú: 14 ngày. 

4. Thời gian chờ: 

- Quyền lợi bảo hiểm bệnh Ung thư vú: 90 ngày 

- Quyền lợi trợ cấp nằm viện do điều trị ung thư vú: 90 ngày 

- Quyền lợi tử vong:  

+ Tai nạn: 0 ngày 

+ Nguyên nhân khác: 180 ngày 

+ Tử vong do ung thư vú: Tương tự quyền lợi BH bệnh ung thư vú 

5. Quyền lợi bảo hiểm (Đơn vị: VNĐ) 

STT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM 
Giá trị chi trả tối đa cho 

NĐBH 

1 Quyền lợi Bệnh ung thư 50,000,000 

2 Quyền lợi Bệnh ung thư giai đoạn sớm 12,500,000 

3 

Quyền lợi Bệnh ung thư giai đoạn trễ (trong trường hợp 

NĐBH bị chuẩn đoán từ sau 180 ngày) 
50,000,000 

Quyền lợi Bệnh ung thư giai đoạn trễ (trong trường hợp 

NĐBH bị chuẩn đoán từ 91 ngày đến 180 ngày) 
35,000,000 

 


