
   

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI  

“BẢO AN THÀNH TÀI, QUÀ TẶNG CON YÊU” CUỐI NĂM 2015 

1. Tên chương trình: “Bảo An Thành Tài, Quà tặng con yêu” 

2. Đối tượng tham gia chương trình: Khách hàng mua mới sản phẩm Bảo An Thành 

Tài của VCLI do VCB phân phối. 

3. Thời gian: 05/11/2015 - 29/01/2016 

4. Địa bàn: hệ thống các điểm giao dịch của VCB trên toàn quốc. 

5. Hình thức khuyến mại: Quà tặng khách hàng thỏa mãn điều kiện nêu tại mục 6 

trong thể lệ chương trình này. 

6. Cơ cấu quà tặng: 

STT Số tiền bảo hiểm (vnđ) Loại quà tặng (vnđ) Giá trị quà tặng (vnđ) 

1 Từ 50 - <100 triệu 

Thẻ cào điện thoại  

300.000 

2 Từ 100 - <200 triệu 600.000 

3 Từ 200 triệu 1.200.000 

7. Điều kiện:  

Quà tặng sẽ được trao cho khách hàng đồng thời thỏa mãn điều kiện: 

- Áp dụng cho các hợp đồng bảo hiểm phát hành mới, có hiệu lực trong thời gian từng 

đợt khuyến mại, không bị hủy (từ chối tiếp tục tham gia bảo hiểm) và đã qua 21 

ngày cân nhắc. 

- Áp dụng cho các hợp đồng có định kỳ đóng phí hàng quý/nửa năm/hàng năm. 

8. Kinh phí quà tặng 

- Toàn bộ quà tặng, khoản phí và thuế phát sinh (nếu có) sẽ do Công ty VCLI chi trả. 

9. Quy định tổng kết và trao quà tặng 

- Chương trình sẽ chia thành 3 đợt tính thưởng tương ứng với các tháng 11,12/2015 và 

tháng 1/2016, cụ thể: 



   

 Đợt 01: 05/11/2015-30/11/2015 

 Đợt 02: 01/12/2015-31/12/2015 

 Đợt 03: 01/01/2016-29/01/2016 

- VCB và VCLI sẽ đồng thời tiến hành đăng tải danh sách khách hàng đủ điều kiện 

nhận quà tặng trên website VCB, VCLI trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày kết 

thúc mỗi đợt tính thưởng. 

- Các CN VCB sẽ tiến hành trao quà tặng cho khách hàng trong vòng 45 ngày làm 

việc kể từ ngày kể từ ngày kết thúc mỗi đợt tính thưởng. 

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

vòng 45 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 với 

Hotline VCLI (04) 3974 9988/ Trung tâm dịch vụ khách hàng 24/7 của VCB 1900 

545413/ Điểm giao dịch VCB gần nhất. 
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