
 
 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI  

BẢO AN THÀNH TÀI VÀ BẢO AN TÀI TRÍ GIỮA NĂM 2016 

1. Tên chương trình khuyến mại:  

“XÂY ƯỚC MƠ, ĐẮP TƯƠNG LAI” 

2. Đối tượng được hưởng khuyến mại:  

Khách hàng mua mới sản phẩm Bảo an thành tài, Bảo an tài trí và Bảo hiểm 

bệnh hiểm nghèo cho trẻ em (sản phẩm bổ trợ);  

3. Thời gian triển khai: 

- Từ 01/06/2016 đến hết 30/09/2016 (đối với sản phẩm Bảo an tài trí) 

- Từ 01/06/2016 đến hết 31/07/2016 (đối với sản phẩm Bảo an thành tài) 

- Từ 01/06/2016 đến hết 31/12/2016 (đối với sản phẩm bổ trợ Bảo hiểm bệnh 

hiểm nghèo cho trẻ em); 

4. Phạm vi triển khai: Tất cả chi nhánh/điểm giao dịch Vietcombank;  

5. Cơ cấu quà tặng:  

Mục Số tiền bảo hiểm (VNĐ) Giá trị quà tặng (VNĐ) 

1 Từ 100- 199 triệu Bình nước Lock&Lock trị giá 100,000 vnđ  

2 Từ 200- 299 triệu Balo học sinh trị giá 200,000 vnđ  

3 Từ 300- 499 triệu Túi du lịch trị giá 300,000 vnđ  

4 Từ 500 triệu trở lên Bếp nướng trị giá 1,500,000 vnđ   

5 Tất cả các hợp đồng mở mới 

trong thời gian khuyến mại 

- Ưu đãi 20% học phí cho 100 khách hàng đầu tiên  

- Ưu đãi 10% học phí cho các khách hàng từ thứ 

101 trở về sau  

- Bao gồm người lớn là chủ hợp đồng và trẻ em là 

con ruột của chủ hợp đồng khi đăng ký khóa học tại 

Trung tâm Anh ngữ Language Link. 

6 Thưởng duy trì HĐ đối với Tặng 3 năm cuối của thời hạn đóng phí của sản phẩm bổ 



 
 

KH mua sản phẩm bổ trợ BH 

bệnh hiểm nghèo cho Trẻ em  

trợ 

6. Điều kiện: 

- Mục 1-4: Áp dụng cho các hợp đồng bảo hiểm phát hành mới, có hiệu lực 

trong thời gian khuyến mại, không bị hủy và đã qua 21 ngày cân nhắc; có định kỳ 

đóng phí hàng quý/nửa năm/hàng năm; 

- Mục 5:Thời gian đăng ký học không quá 1 năm kể từ ngày hợp đồng bảo 

hiểm có hiệu lực; 

- Mục 6: Hợp đồng của sản phẩm chính và sản phẩm bổ trợ vẫn còn hiệu lực 

vào ngày cuối cùng của kỳ hạn đóng phí của sản phẩm chính; và Sản phẩm Bảo 

hiểm bệnh hiểm nghèo cho Trẻ em vẫn không bị dừng bán theo quy định tại Quy 

tắc, Điều khoản của sản phẩm; 

7. Quy định tổng kết và trao quà tặng 

- Chương trình sẽ chia thành 4 đợt tương ứng với các tháng, cụ thể: 

 Đợt 01: 01/06/2016-30/06/2016 

 Đợt 02: 01/07/2016-31/07/2016 

 Đợt 03: 01/08/2016-31/08/2016 

 Đợt 04: 01/09/2016-30/09/2016 

- 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 mở mới trong tháng trước liền kề (là 

tháng tương ứng với 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 mở mới trong tháng trước 

liền kề. 

- VCLI có trách nhiệm đảm bảo các hạng mục quà tặng phù hợp với từng đối 

tượng khách hàng đủ điều kiện nhận quà. 



 
 

- 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 VCLI qua số điện thoại (04) 3974 9988 hoặc Điểm giao dịch VCB gần nhất. 


