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THỂ LỆ CHƢƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI  

1. Tên chƣơng trình khuyến mại: Bảo An Thành Tài – Quà tặng con yêu 

2. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại: Khách hàng mua sản phẩm Bảo hiểm Bảo An Thành Tài 

3. Thời gian khuyến mại: Từ 01/11/2014 – 31/12/2014 

4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: 63 tỉnh/thành  

5. Hình thức khuyến mại: Tặng quà trực tiếp cho khách hàng mua sản phẩm bảo hiểm Bảo An 

Thành Tài tại các điểm giao dịch của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam 

(VIETCOMBANK) trên toàn hệ thống. 

- Đối với quà tặng balo, VCLI thông qua CN/PGD VIETCOMBANK sẽ thông báo và gửi 

quà tặng trực tiếp cho khách hàng đạt điều kiện ngay tại CN/PGD VIETCOMBANK. 

- Đối với quà tặng Phiếu mua sắm, VCLI sẽ gửi quà tặng đến địa chỉ khách hàng đã đăng 

ký trong Giấy Yêu cầu bảo hiểm. Công ty VCLI không chịu trách nhiệm trong trường 

hợp địa chỉ khách hàng đăng ký sai. 

6. Đối tƣợng hƣởng khuyến mại  

Các khách hàng thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau sẽ được nhận quà khuyến mại: 

- Là Người tham gia bảo hiểm/Bên mua bảo hiểm Bảo An Thành Tài  

- Mua hợp đồng Bảo An Thành Tài theo đúng các quy định của sản phẩm và có ngày phát 

hành hợp đồng của hợp đồng nằm trong thời gian khuyến mại và qua 21 ngày cân nhắc. 

7. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Balo và Phiếu mua sắm tại hệ thống siêu thị BigC 

và Co.Opmart do công ty BHNT Vietcombank-Cardif (VCLI) đặt mua. 

8. Cơ cấu giải thƣởng 

Hạng mục  

quà tặng 

Số lƣợng 

quà tặng 

Phạm vi số tiền bảo hiểm 

(đồng) 

Giá trị quà 

tặng (đồng) 

Dự toán 

kinh phí (đồng) 

Balo  1000 Theo quy định sản phẩm BATT 150.000 150.000.000 

Phiếu mua sắm  250 Dưới 50 triệu  300.000 75.000.000 

Phiếu mua sắm  200 Từ 50 triệu đến 100 triệu 600.000 120.000.000 
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Phiếu mua sắm  50 Trên 100 triệu 1.200.000 60.000.000 

Tổng cộng 405.000.000 

Chú ý:  

- Các giải thưởng không có được quy đổi  thành tiền mặt; 

- Công ty VCLI cam kết giá trị giải thưởng trên là chính xác, được xác định trên cơ sở các 

báo giá và hóa đơn đầu vào cho việc mua các giải thưởng của Công ty. 

- Giải thưởng sẽ được sử dụng theo các quy định của nhà cung cấp giải thưởng 

- Tổng giá trị giải thưởng là: 405.000.000 đồng 

9. Nội dung chi tiết thể lệ chƣơng trình khuyến mại 

- Hợp đồng đủ điều kiện tham gia chương trình khuyến mại là: hợp đồng phát hành trong 

thời gian khuyến mại và không bị hủy (từ chối tiếp tục tham gia bảo hiểm) trong thời 

gian cân nhắc của hợp đồng 

- Quà tặng Phiếu mua sắm áp dụng cho các hợp đồng bảo hiểm có định kỳ đóng phí hàng 

quý, nửa năm, hàng năm. Phiếu mua sắm được sử dụng tại các hệ thống siêu thị BigC 

(đối với miền Bắc) và Co.Opmart (đối với miền Nam) và không có giá trị quy đổi thành 

tiền mặt hoặc các sản phẩm giá trị khác. 

- Hợp đồng bảo hiểm chỉ được ghi nhận khi chuyển sang trạng thái “có hiệu lực” trong 

thời gian khuyến mại 

- Trong trường hợp nhiều khách hàng cùng thỏa mãn điều kiện (ở mỗi loại quà tặng) tại 

thời điểm gần hết quà tặng, khách hàng nhận thưởng căn cứ vào các tiêu chí theo thứ tự 

dưới đây: 

o Số tiền bảo hiểm cao nhất trong thời gian khuyến mại 

o Kế đến, phí bảo hiểm thu được của các hợp đồng đủ điều kiện cao nhất trong thời 

gian khuyến mại 

- Trong trường hợp quà tặng cho cả chương trình hết trước khi kết thúc thời hạn khuyến 

mại (31/12/2014), chương trình sẽ tự động kết thúc. 

- Trong trường hợp số người đạt giải ít hơn tổng số quà tặng, số quà tặng còn lại sẽ thuộc 

quyền sở hữu của công ty VCLI. 

- Quà tặng Balo sẽ được trao tặng ngay cho khách hàng trên các CN/PGD của 

VIETCOMBANK tại thời điểm tham gia hợp đồng bảo hiểm. 
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- Sau thời gian cân nhắc của hợp đồng, quà tặng Phiếu mua sắm sẽ được công ty VCLI 

chuyển đến khách hàng trong thời gian sớm nhất sau khi thông tin về khách hàng đạt 

giải được cả hai bên VCLI và VIETCOMBANK phê duyệt. 

- Khách hàng phải tự chịu trách nhiệm về mọi khoản thuế phát sinh (nếu có) từ quà tặng. 

- VCLI chỉ giải quyết các thắc mắc liên quan đến kết quả khuyến mại (nếu có) trong vòng 

07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc chương trình và mọi quyết định cuối cùng thuộc về 

VCLI. 

- Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại, khách hàng liên hệ: 

o Công ty VCLI qua số Hotline 091-938-66-55 

o Trung tâm Dịch vụ khách hàng VIETCOMBANK qua số 1900 545413 

o Chi nhánh/PGD VIETCOMBANK gần nhất. 

10. Trách nhiệm thông báo 

- VCLI có trách nhiệm thông báo công khai nội dung chi tiết của thể lệ chương trình 

khuyến mại tại tất cả các chi nhánh của VIETCOMBANK trên toàn quốc. Ngoài ra, các 

thông tin liên quan đến chương trình cũng được VCLI thông báo công khai trang web 

www.vcli.vn của VCLI và trang web: www.vietcombank.com.vn của 

VIETCOMBANK. 

- VCLI sẽ tổng kết toàn bộ kết quả chương trình trên trang web www.vcli.vn trong vòng 

15 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình khuyến mại./. 
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