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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI  

“TẶNG QUÀ KHÁCH HÀNG THAM GIA BẢO HIỂM NHÂN THỌ VPBANK 

– AIA CUỐI NĂM 2018” 

 

1. Tên Chương trình khuyến mại: “Tặng quà Khách hàng tham gia bảo hiểm nhân thọ 

VPBank – AIA cuối năm 2018”. 

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Sản phẩm Bảo hiểm nhân thọ độc quyền đối tác công ty 

bảo hiểm AIA. 

1. Thời gian khuyến mại: Từ 26/12/2018 – 31/3/2019. Thời gian kết thúc chương trình có 

thể thay đổi tùy thuộc vào số lượng quà tặng được dùng hết hoặc có thông báo dừng triển 

khai chương trình từ VPBank 

3. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Trên toàn hệ thống VPBank. 

4. Hình thức khuyến mại: Quà tặng cho KH khi mua hợp đồng Bảo hiểm nhân thọ AIA 

qua ngân hàng VPBank. 

5. Quà tặng cho Khách hàng: 

5.1 Chương trình quà tặng trực tiếp trong suốt chương trình:  

- Khách hàng ký hợp đồng bảo hiểm nhân thọ AIA (bảo hiểm nhân thọ SmartPlan – trọn 

đời ưu việt) qua kênh VPBank, sau 21 ngày cân nhắc và hợp đồng bảo hiểm còn hiệu 

lực, khách hàng đủ điều kiện nhận quà. 

- Khách hàng ký hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trong thời gian diễn ra chương trình.  

- Khách hàng được tặng quà theo điều kiện sau:  

- Khách hàng mua bảo hiểm tại các vùng Kinh doanh của VPBank sẽ nhận được quà tặng 

theo quy định như sau:  

o Áp dụng đối với Khách hàng mua bảo hiểm tại các vùng Kinh doanh 

1,2,3,8,9 

Tổng phí bảo hiểm thực thu 

năm đầu (NFYP) triệu đồng 

Giá trị Quà 

tặng 

Quà tặng dự kiến 

NFYP <20 200,000 Bộ set hộp đựng thực phẩm Lock & Lock 
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                                          Lần ban hành: 01 

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của VPBank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ 

hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của VPBank.    

                                                                                                                                        Trang số: 1 

20 <=NFYP <40 488,000 Ấm đun nước siêu tốc Lock & Lock 

40 <=NFYP <100 1,050,000 Nồi cơm điện Lock & Lock  

100 <=NFYP <200 1,810,500 Nồi chiên không dầu Lock & Lock 

200 <= NFYP 4,600,000 Bộ sản phẩm chăm sóc sức khỏe 
 

o Áp dụng đối với Khách hàng mua bảo hiểm tại các vùng Kinh doanh 

4,5,6,7,10 

Tổng phí bảo hiểm thực thu 

năm đầu (NFYP) triệu đồng 

Giá trị Quà 

tặng 

Quà tặng dự kiến 

NFYP <15 200,000 Bộ set hộp đựng thực phẩm Lock & Lock 

15 <=NFYP <40 488,000 Ấm đun nước siêu tốc Lock & Lock 

40 <=NFYP <100 1,050,000 Nồi cơm điện Lock & Lock  

100 <=NFYP <200 1,810,500 Nồi chiên không dầu Lock & Lock 

200 <= NFYP 4,600,000 Bộ sản phẩm chăm sóc sức khỏe 
 

 

 

 

5.2 Chương trình quà tặng cuối chương trình:   

- Khách hàng ký hợp đồng bảo hiểm nhân thọ AIA  (bảo hiểm nhân thọ SmartPlan – trọn 

đời ưu việt) qua kênh VPBank, sau 21 ngày cân nhắc và hợp đồng bảo hiểm còn hiệu 

lực, khách hàng đủ điều kiện nhận quà. 

- Khách hàng ký hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trong thời gian diễn ra chương trình 

- Khách hàng có tổng phí bảo hiểm quy năm lớn nhất và sớm nhất, đảm bảo phí hợp đồng 

bảo hiểm quy năm tối thiểu 500 triệu đồng 

- Quà tặng: 

Quà tặng Nội dung Số lượng Trị giá (VND) 

Quà tặng cuối 

chương trình 

1 chuyến du lịch Châu Âu 

dành cho 02 người 

01 100,000,000 

5.3 Tổng giá trị quà tặng: 1,210,060,000 VND 

6. Quy định thời gian, địa điểm, thủ tục tặng quà:  

a) Thời gian nhận quà:  



 

 

 

                                          Lần ban hành: 01 

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của VPBank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ 

hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của VPBank.    

                                                                                                                                        Trang số: 2 

-  Đối với quà tặng khi chốt hợp đồng bảo hiểm: Sau 21 ngày cân nhắc, hợp đồng bảo hiểm 

nhân thọ còn hiệu lực, Khách hàng sẽ đủ điều kiện để nhận quà. Khách hàng nhận quà 

trong thời gian tối đa 90 ngày kể từ ngày tham gia hợp đồng bảo hiểm. 

-  Đối với quà tặng cuối chương trình: Khách hàng nhận quà trong thời gian tối đa 90 ngày 

kể từ ngày kết thúc chương trình. 

b) Địa điểm nhận quà:  

-  KH tới Chi nhánh VPBank nơi mua hợp đồng bảo hiểm nhân thọ để nhận quà tặng. 

c) Trách nhiệm thông báo: 

- VPBank sẽ thông báo đầy đủ, công khai danh sách Khách hàng trúng thưởng trên ít nhất 

01 phương tiện thông tin đại chúng, tại các Đơn vị kinh doanh của VPBank trên toàn 

quốc và trên website: www.vpbank.com.vn; 

- Đầu mối giải đáp các thắc mắc liên quan tới chương trình: Hotline – 1900545415  

7. Tuân thủ quy định của Ngân hàng nhà nước: VPBank chịu trách nhiệm đảm bảo việc 

tặng giải thưởng cho KH theo Thể lệ này phải đảm bảo tuân thủ quy định của Ngân hàng 

Nhà nước và các quy định khác của Pháp luật Việt Nam. 

8. Một số quy định khác 

a) Đầu mối giải đáp các thắc mắc liên quan tới chương trình: Hotline – 1900545415  

b) 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 mại 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. 

c) Thể lệ này có hiệu lực kể từ ngày   6/12/2018. Những vấn đề chưa được 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; 

d) Việc sửa đổi, bổ sung hoặc quyết định chấm dứt Chương trình trước thời hạn thuộc 

thẩm quyền của Tổng Giám đốc VPBank; 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC 
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