THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
1. Tên chương trình khuyến mại: “Bảo vệ ngay – Quà tặng trao tay”
2. Thời gian khuyến mại: 12/03/2015-12/05/2015
3. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Hệ thống ngân hàng VPBank tại Hà Nội.
4. Hình thức khuyến mại: Đồ điện tử và Phiếu mua sắm tại siêu thị Fivimart, Saigonnguyenkim.
5. Nội dung và thể lệ chi tiết chương trình khuyến mại
6. Đối tượng và điều kiện hưởng khuyến mại:
Bên mua bảo hiểm là cá nhân hoặc Người được bảo hiểm (trong trường hợp Bên mua bảo hiểm là tổ
chức) sẽ được hưởng khuyến mại khi đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:
-

Tham gia Hợp đồng bảo hiểm có sản phẩm chính là An Phát Trọn Đời, An Phát Hưng Gia của Bảo
Việt Nhân thọ qua hệ thống Ngân hàng VPBank tại Hà Nội.
Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực trong thời gian khuyến mại và hoàn thành thủ tục PHHĐ không muộn
hơn ngày 31/5/2015;
Hợp đồng bảo hiểm không bị hủy (từ chối tiếp tục tham gia bảo hiểm) trong thời gian 14 ngày kể từ
ngày phát hành hợp đồng
Tổng AFYP (Phí bảo hiểm quy năm) của Hợp đồng chính và Sản phẩm bổ trợ của các Hợp đồng
hưởng khuyến mại của một Bên mua bảo hiểm hoặc một Người được bảo hiểm (trong trường hợp
Bên mua bảo hiểm là tổ chức) phải đáp ứng điều kiện sau:
Tổng AFYP (đ)
Từ 12 triệu – dưới 36 triệu
Từ 36 triệu – dưới 80 triệu
Từ 80 triệu trở lên

Quà tặng
01 Phiếu mua hàng tại siêu thị Fivimart trị giá 500.000đ
01 Bếp lẩu nướng BBQ Kangaroo KG96
01 Máy sấy chén Cuckoo CDD-9045

7. Các quy định khác:
7.1. Quà tặng khuyến mại sẽ được trao tặng Khách hàng sau khi tổng kết chương trình khuyến mại &
đảm bảo sau thời gian 14 ngày kể từ ngày Hợp đồng bảo hiểm của Quý khách được phát hành.
7.2. Bảo Việt Nhân thọ được quyền sử dụng miễn phí thông tin và hình ảnh của Khách hàng vào các
hoạt động quảng cáo phục vụ hoạt động kinh doanh và quảng bá thương hiệu của Bảo Việt Nhân thọ.
7.3. Trường hợp Doanh nghiệp /Tổ chức tham gia bảo hiểm cho nhân viên/thành viên với mức phí
cho 01 người được bảo hiểm đều thấp hơn điều kiện nhận quà khuyến mại nhưng Tổng AFYP đầu
tiên bao gồm phí định kỳ và phí bổ trợ của tất cả các hợp đồng bảo hiểm của Doanh nghiệp/Tổ chức
từ 100 triệu đồng trở lên, BVNT sẽ tặng 01 Phiếu mua sắm trị giá 2 triệu đồng của Saigonnguyenkim
cho Người đại diện của Doanh nghiệp/Tổ chức.
7.4. Quà khuyến mại trên đây được trao tặng là hiện vật như mô tả, không được quy đổi thành tiền
mặt, tuy nhiên có thể được thay thế bằng những hàng hóa cùng loại có giá trị tương đương trong
trường hợp tại thời điểm tổng kết chương trình, Bảo Việt Nhân thọ không thể mua được quà tặng
khuyến mại do trên thị trường không còn sản phẩm và/hoặc nhà cung cấp ngừng cung cấp sản phẩm
khuyến mại.
7.5. Bảo Việt Nhân thọ chịu trách nhiệm chi trả thuế thu nhập cá nhân trên phần thu nhập liên quan
đến quà khuyến mại trên đây theo quy định hiện hành.
7.6. Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại này, khách hàng vui lòng liên hệ theo thông
tin dưới đây để được giải đáp:
Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ
 Trụ sở chính: Tầng 37, Keangnam Ha Noi Landmark Tower, đường Phạm Hùng, quận
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
 Hotline 04.627 555 88

