THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH “AN TÀI LỘC”
(GÓI BẢO HIỂM TRI ÂN)
1.

Sản phẩm áp dụng:

2.

- Tài khoản thanh toán VPSuper.
- Bảo hiểm nhân thọ.
Thời gian áp dụng:
Từ 12/08/2019 đến hết 12/11/2019.

3.

Phạm vi áp dụng: Trên toàn hệ thống VPBank.

4.

Tổng giá trị giải thưởng: 1,500,000,000 VNĐ

5.

Nội dung và điều kiện áp dụng:

a.

Điều kiện áp dụng :

Khách hàng cá nhân tham gia chương trình ưu đãi sẽ phải sử dụng cả 02 sản phẩm, bao gồm:
b.

Tài khoản thanh toán VPSuper
Bảo hiểm nhân thọ.

Nội dung ưu đãi:

Tổng giá trị sản phẩm bao gồm tổng của giá trị bảo hiểm và giá trị tài khoản số đẹp. Hoàn phí tài
khoản số đẹp dựa trên giá trị hợp đồng bảo hiểm, theo các ưu đãi sau:
Ưu đãi loại 1: Áp dụng đối với khách hàng thông thường
GIÁ TRỊ HOÀN PHÍ
Giá trị sản
phẩm bảo
hiểm
10 triệu đến
dưới 20 triệu

Giá trị tài khoản
1.000.000 2.000.000

5.000.000

10.000.000

20.000.000 50.000.000

250.000

500.000

1.250.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

20 triệu đến
dưới 40 triệu

250.000

500.000

1.250.000

2.500.000

5.000.000

5.000.000

40 triệu đến
dưới 100 triệu

250.000

500.000

1.250.000

2.500.000

5.000.000

12.500.000

Từ 100 triệu
trở lên

250.000

500.000

1.250.000

2.500.000

5.000.000

12.500.000

Ưu đãi loại 2: Áp dụng đối với khách hàng ưu tiên phân hạng Special
GÍA TRỊ HOÀN PHÍ
Giá trị sản
phẩm bảo
hiểm
10 triệu đến
dưới 20 triệu

Giá trị tài khoản
1.000.000 2.000.000

5.000.000

10.000.000

20.000.000 50.000.000

300.000

600.000

1.500.000

3.000.000

5.000.000

5.000.000

20 triệu đến
dưới 40 triệu

300.000

600.000

1.500.000

3.000.000

6.000.000

12.500.000

40 triệu đến
dưới 100 triệu

300.000

600.000

1.500.000

3.000.000

6.000.000

15.000.000

Từ 100 triệu
trở lên

300.000

600.000

1.500.000

3.000.000

6.000.000

15.000.000

Ưu đãi loại 3: Áp dụng đối với khách hàng ưu tiên phân hạng Preferred
GÍA TRỊ HOÀN PHÍ
Giá trị sản
phẩm bảo
hiểm
10 triệu đến
dưới 20 triệu

Giá trị tài khoản
1.000.000 2.000.000

5.000.000

10.000.000

20.000.000 50.000.000

650.000

1.300.000

3.250.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

20 triệu đến
dưới 40 triệu

650.000

1.300.000

3.250.000

6.500.000

12.500.000 12.500.000

40 triệu đến
dưới 100 triệu

650.000

1.300.000

3.250.000

6.500.000

13.000.000 25.000.000

Từ 100 triệu
trở lên

650.000

1.300.000

3.250.000

6.500.000

13.000.000 32.500.000

Ưu đãi loại 4: Áp dụng đối với khách hàng ưu tiên phân hạng Private
GÍA TRỊ HOÀN PHÍ
Giá trị sản
phẩm bảo
hiểm

Giá trị tài khoản
1.000.000 2.000.000

5.000.000

10.000.000

20.000.000 50.000.000

10 triệu đến
dưới 20 triệu

1.000.000 2.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

20 triệu đến
dưới 40 triệu

1.000.000 2.000.000

5.000.000

10.000.000

12.500.000 12.500.000

5.000.000

40 triệu đến
dưới 100 triệu

1.000.000 2.000.000

5.000.000

10.000.000

20.000.000 25.000.000

Từ 100 triệu
trở lên

1.000.000 2.000.000

5.000.000

10.000.000

20.000.000 50.000.000

c. Các phân nhóm khách hàng:
Nhóm khách hàng

Đặc điểm

Khách hàng ưu tiên phân Khách hàng được nhận diện trên hệ thống VPBank là AF-Preferred
hạng Private
Khách hàng có Tổng tài sản ( Bao gồm số dư tiền gửi tiết kiệm trung bình
tháng, số dư tài khoản thanh toán trung bình tháng, giá trị hợp đồng trái
phiếu, giá trị hợp đồng chứng chỉ quỹ , các sản phẩm đầu tư khác của
khách hàng) trên 5 tỷ đồng hoặc số dư tài khoản thanh toán từ 500 triệu
đồng trở lên.
Khách hàng ưu tiên phân Khách hàng được nhận diện trên hệ thống VPBank là AF-Private
hạng Preferred
Khách hàng có Tổng tài sản (Bao gồm số dư tiền gửi tiết kiệm trung bình
tháng, số dư tài khoản thanh toán trung bình tháng, giá trị hợp đồng trái
phiếu, giá trị hợp đồng chứng chỉ quỹ , các sản phẩm đầu tư khác của
khách hàng) từ 1 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng hoặc số dư tài khoản thanh
toán từ 150 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng.
Khách hàng ưu tiên phân Khách hàng được nhận diện trên hệ thống VPBank là AF-Special và
hạng Special
không thuộc 2 nhóm khách hàng trên.
Khách hàng thông
Khách hàng cá nhân tại VPBank không thuộc các nhóm trên.
thường
d. Lưu ý:
- Mức hoàn phí tối đa được tính theo giá trị hợp đồng bảo hiểm gần nhất khách hàng mua thông qua
VPBank từ thời điểm đăng ký tham gia chương trình.
- Giá trị hợp đồng được tính theo phí thực thu và áp dụng cho kì đóng phí 06 tháng, và 01 năm; và hợp
đồng bảo hiểm nhân thọ giá trị tối thiểu 10.000.000đ (mười triệu đồng).
- Khách hàng vẫn được hưởng các ưu đãi chung của sản phẩm (không theo chương trình khuyến
mại của các tài khoản VPSuper tại thời điểm đăng ký và sử dụng trong thời gian diễn ra chương
trình này).
- Với mỗi số tài khoản, KH chỉ được hưởng một ưu đãi từ một chương trình khuyến mãi tại thời
điểm đăng ký. Khách hàng đăng ký gói ưu đãi nào, sẽ được xét thưởng theo thể lệ của gói ưu
đãi đó.
- Phân hạng Khách hàng theo hệ thống tiêu chuẩn của VPBank tại thời điểm khách hàng đăng
ký.
- Các giá trị ở mục b. chưa bao gồm VAT
6. Qui định về đăng ký tham gia chương trình:

-

-

-

Khách hàng đăng ký tham gia chương trình phải đăng ký tham gia bảo hiểm thông qua VPBank và
sử dụng tài khoản số đẹp tại VPBank. Tài khoản số đẹp là tài khoản có số Khách hàng lựa chọn theo
ý thích và có biểu phí áp dụng cho dịch vụ chọn số tài khoản này.
Khách hàng tham gia cần hoàn thiện các thủ tục mua bảo hiểm nhân thọ và đăng ký tài khoản số đẹp
trong thời gian chương trình. Khách hàng cần đảm bảo hợp đồng bảo hiểm nhân thọ tương ứng không
bị hủy trong 21 ngày cân nhắc theo qui định của sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tại VPBank.
Nếu hợp đồng bảo hiểm nói trên bị hủy trong 21 ngày cân nhắc, KH sẽ không được xét hưởng ưu
đãi của chương trình này và VPBank sẽ truy thu các ưu đãi KH đã hưởng từ chương trình này (nếu
có).

7.

Qui định khác:

-

VPBank sẽ hoàn phí trong vòng 60 ngày sau khi khách hàng đạt đủ điều kiện tham gia chương
trình.

8. Điều khoản thi hành:
-

Những vấn đề chưa quy định cụ thể trong Thể lệ này sẽ được thực hiện theo các Quy định hiện
hành có liên quan của VPBank và của Pháp luật Việt Nam.
Mọi thắc mắc về chương trình sẽ được giải đáp qua hotline 1900545415.

