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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI  

“ƯU ĐÃI GÓI SẢN PHẨM TUỔI VÀNG” 

 

1. Tên Chương trình khuyến mại: “Chương trình ưu đãi gói sản phẩm Tuổi Vàng dành 

cho Khách hàng từ 50 tuổi”  

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:  

Áp dụng cho gói sản phẩm bao gồm 02 sản phẩm bắt buộc là “sản phẩm tiết kiệm áp dụng” 

(SPTKAD) kèm theo “Sản phẩm bảo hiểm áp dụng” (SPBHAP) 

 SPTKAD là sản phẩm tiền gửi tiết kiệm tại quầy bao gồm: Tiêt kiệm thường lĩnh lãi 

định kỳ/ Tiết kiệm thường lĩnh lãi trước/ Tiết kiệm An thịnh vượng lĩnh lãi định kỳ/ Tiết 

kiệm An thịnh vượng lĩnh lãi trước, có: 

- mức tiền gửi từ 200 triệu VNĐ trở lên và 

- có kỳ hạn tối thiểu 12 tháng 

 SPBHAP bao gồm:  

- Bảo hiểm nhân thọ AIA 

- Bảo hiểm sức khỏe: PTI Master Care, Liberty Gold Care, Bảo Việt Kcare, AAA 

Lady Care  

3. Thời gian chương trình: Từ 23/05/2019 –23/10/2019. Chương trình có thể kết thúc trước 

thời hạn trên khi ngân sách ưu đãi của chương trình đã hết. 

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

5. Khách hàng hợp lệ: “Khách hàng Hợp lệ” (KHHL), là các Khách hàng thỏa mãn đồng thời 

các điều kiện sau: 

a. KH cá nhân là công dân Việt Nam , từ 50 tuổi trở lên 

b. Đăng ký tham gia gói bằng cách ký xác nhận vào mẫu biểu đăng ký gói sản phẩm Tuổi 

Vàng 

c. Sử dụng SPTKAD sau khi đăng ký và trong thời gian diễn ra chương trình  

d. Sử dụng SPBHAP và đóng phí bảo hiểm cùng ngày mở SPTKAD tại cùng một chi 

nhánh 

e. Hợp đồng SPBHAP được phát hành trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở sổ tiết kiệm của 

SPTKAD 
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f. Không rút trước hạn SPTKAP  

g. Hợp đồng SPBHAD không bị hủy sau 21 ngày thử thách theo qui định của sản phẩm bảo 

hiểm nhân thọ 

h.  Thuộc các khách hàng thỏa các điều kiện của chương trình sớm nhất trên toàn hệ thống 

 

6. Ưu đãi dành cho KHHL: 

Mức phí bảo hiểm Giá trị ưu đãi 

Hoàn phí bảo hiểm nhân thọ cho kỳ 

đóng phí đầu tiên có giá trị từ 

10.000.000 VNĐ trở lên 

Hoàn 10% phí BHNT, tối đa 500.000 

đồng đối với KH gửi từ 200 triệu 

đồng trở lên và tối đa 1.000.000 

đồng đối với KH gửi từ 400 triệu 

đồng trở lên.. 

Hoàn phí Bảo hiểm Sức khỏe cho các 

hợp đồng có giá trị đóng phí từ 

5.000.000 VNĐ trở lên 

Mức hoàn phí theo theo bảng dưới dây  

 

Mức hoàn phí cho các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe: 

Sản phẩm  Mức hoàn phí  

PTI Master Care Hoàn 3% phí BH , tối đa 300.000VNĐ 

Liberty Gold Care Hoàn 3% phí BH , tối đa 300.000VNĐ 

Bảo Việt Kcare Hoàn 5% phí BH, tối đa 500.000 VNĐ 

AAA Lady Care  Hoàn 5% phí BH, tối đa 500.000 VNĐ 

 

7. Chính sách lãi suất áp dụng cho KHHL: 

Mức lãi suất áp dụng là mức lãi suất cộng thêm so với mức lãi suất niêm yết của sản phẩm 

tiết kiệm thường lĩnh lãi định kỳ/ An thịnh vượng lĩnh lãi định kỳ/ Tiết kiệm thường trả lãi 

trước/ Tiết kiệm An thịnh vượng trả lãi trước. Mức lãi suất ưu đãi được VPBank công bố 

theo từng thời kỳ.  

 

8. Các qui định khác:  

 

a. Một khách hàng được tham gia nhiều gói sản phẩm. Một gói sản phẩm bao gồm 01 

SPTKAD và 01 hợp đồng SPBHAD 

b. Đối với bảo hiểm nhân thọ, sau khi kết thúc thời gian cân nhắc 21 ngày theo đúng quy 

định của sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, VPBank sẽ hoàn lại tiền phí bảo hiểm cho KH vào 
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tài khoản thanh toán khách hàng mở tại VPBank trong tối đa 60 ngày làm việc kể từ ngày 

hợp đồng được phát hành trên hệ thống  

c. Đối với bảo hiểm sức khỏe, VPBank sẽ hoàn lại phí bảo hiểm cho KHHL vào tài khoản 

thanh toán khách hàng mở tại VPBank tối đa sau 60 ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng 

được phát hành trên hệ thống.  

d. KHHL chưa có tài khoản thanh toán sẽ phải mở tài khoản thanh toán tại VPBank để nhận 

tiền hoàn phí bảo hiểm.  

e. Rút tiết kiệm trước hạn: Khách hàng chỉ được quyền rút trước hạn sổ tiết kiệm sau thời 

gian là 04 tháng kể từ thời điểm sổ được phát hành trên hệ thống và sẽ hưởng lãi suất 

không kỳ hạn theo quy định của VPBank trong từng thời kỳ. Khách hàng có nghĩa vụ 

hoàn trả lại số tiền lãi mà VPbank đã thực hiện chi trả cho các kỳ lãi trước theo quy định 

của từng sản phẩm tiết kiệm áp dụng trong thể lệ này.  

f. Khách hàng hưởng ưu đãi từ chương trình này sẽ không được đồng thời hưởng ưu đãi từ 

các chương trình khác về tiền gửi và bảo hiểm của VPBank.  

g. Mọi thắc mắc về chương trình sẽ được giải đáp qua hotline 1900 54 54 15. 

 

 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC 

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CAO CẤP 
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