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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI  

AN TÂM VAY VỐN CÙNG VIETCOMBANK 

1. Tên chương trình khuyến mại: “An tâm vay vốn cùng Vietcombank” 

2. Đối tượng tham gia chương trình khuyến mại: Khách hàng tham gia mới sản 

phẩm BATD Ưu việt của VCLI phân phối tại hệ thống VCB. 

3. Thời gian khuyến mại: từ ngày 18/1/2017 đến hết ngày 31/3/2017. 

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

5. Hình thức khuyến mại: Quà tặng khách hàng thỏa điều kiện nêu trong thể lệ 

chương trình. 

6. Cơ cấu giải thưởng và điều kiện tham gia  

a. Cơ cấu giải thưởng: 

Mức phí bảo hiểm của một Hợp đồng 

bảo hiểm hợp lệ (VNĐ) 
Quà tặng 

Từ 10 đến dưới 20 triệu đồng Phiếu mua sắm trị giá 200 nghìn đồng 

Từ 20 triệu đồng trở lên Phiếu mua sắm trị giá 300 nghìn đồng 

 Quà tặng không được quy đổi thành tiền mặt.   

 Phiếu mua sắm là phiếu bộ sản phẩm thân thiết - Esteem gift của công ty Gift 

Network sử dụng tại Hà Nội, Hồ Chí Minh và nhiều thành phố tỉnh thành 

khác. Vui lòng truy cập website: www.giftnetwork.vn để biết thêm chi tiết địa 

điểm đổi quà, dịch vụ.   

 Tại những khu vực, tỉnh thành không áp dụng được Phiếu mua sắm sẽ được 

thay bằng thẻ nạp tiền điện thoại (Mobiphone, Vinaphone, Viettel…) với giá 

trị tương đương. Nhà mạng trên thẻ nạp điện thoại dựa trên thông tin KH cung 

cấp trên hồ sơ yêu cầu bảo hiểm. 

b. Điều kiện tham gia chương trình:  

http://www.giftnetwork.vn/
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Khách hàng của chương trình khuyến mại là Bên mua bảo hiểm sản phẩm 

BATD Ưu Việt được VCLI phát hành, thỏa đồng thời các điều kiện sau:  

 Hợp đồng bảo hiểm mở mới, đã đóng phí bảo hiểm trong thời gian hiệu lực 

của chương trình như quy định tại Mục 3. 

 Hợp đồng bảo hiểm không bị hủy (khách hàng từ chối tiếp tục tham gia) trong 

thời gian cân nhắc. 

7. Kinh phí quà tặng: toàn bộ quà tặng, khoản phí và thuế phát sinh (nếu có) sẽ do 

VCLI chi trả. 

8. Quy định tổng kết và trao quà tặng: 

Quà tặng Phiếu mua sắm: sẽ trao cho khách hàng sau thời gian cân nhắc vào các 

đợt sau: 

- Đợt 1: 18/1/2017-31/1/2017; 

- Đợt 2: 1/2/2017-28/2/2017; 

- Đợt 3: 1/3/2017-31/3/2017. 

 TSC 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 7 ngày 

làm việc kể từ ngày hết thời gian cân nhắc của Hợp đồng bảo hiểm mở mới 

trong tháng trước liền kề (là tháng tương ứng với các đợt nêu trên). 

 Các CN VCB sẽ tiến hành trao quà tặng cho khách hàng trong vòng 20 

ngày làm việc kể từ ngày hết thời gian cân nhắc của Hợp đồng bảo hiểm 

mở mới trong tháng trước liền kề. 

 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 mãi, khách hàng liên hệ 

với VCLI qua số điện thoại 043.974.9988 hoặc điểm giao dịch VCB gần 

nhất. 
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 Trong trường hợp bất kỳ cá nhân nào có hành vi gian lận, lừa dối nhằm đạt 

được kết quả theo các chương trình khuyến mại, VCLI hoàn toàn có quyền 

từ chối trao giải và yêu cầu bồi thường (nếu có) theo quy định của pháp 

luật. 

  


