
  
 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH  

TRI ÂN KHÁCH HÀNG NHÂN DỊP TẾT MẬU TUẤT 2018 

1. Tên chương trình: “Chào Xuân Mậu Tuất, tri ân phát lộc” 

2. Đối tượng tham gia chương trình: Khách hàng có hợp đồng Bảo An Thành 

Tài, Bảo An Tài trí (ưu việt) và Bảo An Toàn Gia của VCLI do VCB phân 

phối, đồng thời thỏa mãn điều kiện nhận quà theo quy định tại mục 5 dưới 

đây. 

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

4. Hình thức khuyến mại: Tặng quà cho khách hàng thỏa mãn điều kiện 

chương trình. Quà tặng là hàng gia dụng, được VCLI gửi trực tiếp đến địa 

chỉ của khách hàng. 

5. Điều kiện nhận quà tặng: Đồng thời thỏa mãn các điều kiện: 

- Khách hàng có hợp đồng Bảo An Thành Tài, Bảo An Tài trí (ưu việt) và 

Bảo An Toàn Gia đang còn hiệu lực và có ngày đến hạn đóng phí định kỳ 

trong tháng 10, 11 và tháng 12 năm 2017 và thực hiện đóng phí trong thời 

gian diễn ra CTKM; 

- Số phí bảo hiểm định kỳ từ 10 triệu đồng trở lên; 

- Ngày nộp phí bảo hiểm trong thời gian từ ngày 11/12/2017 đến ngày 

29/12/2017.  

6. Cơ cấu quà tặng:  

Phí bảo hiểm 

nộp cho một 

hợp đồng (triệu 

VND) 

>= 10 - 20 > 20 - 30 > 30 - 50 > 50 - 100  > 100  

Giá trị quà tặng 

cho một hợp 

đồng (VND) 

01 bộ ly cao 

cấp trị giá 

100,000 

01 bình 

thủy tinh 

cao cấp trị 

giá 150,000 

01 bình đun 

nước cao 

cấp trị giá 

200,000 

01 bộ hộp 

cơm giữ 

nhiệt cao 

cấp trị giá 

400,000 

01 máy xay 

sinh tố cao 

cấp trị giá 

800,000 

 



  
 

- Tổng ngân sách chương trình:124.150.000 VNĐ. 

7. Quy định về tổng kết và trao quà tặng 

- 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 5 ngày làm việc kể từ ngày 

VCB và VCLI thống nhất danh sách khách hàng “chốt” của chương trình. 

- VCLI sẽ gửi tin nhắn cảm ơn và thông báo khách hàng về quà tặng với nội dung: 

“BHNT Vietcombank-Cardif cảm ơn sự tín nhiệm của Quý khách. Chúng tôi xin 

gửi Quý khách quà Xuân Mậu Tuất. Kính chúc Quý khách sức khỏe, hạnh phúc 

và thành công!” 

- VCLI sẽ chuyển quà tặng cho khách hàng đủ điều kiện nhận quà tặng trong vòng 

20 ngày làm việc kể từ ngày VCB và VCLI thống nhất danh sách khách hàng 

“chốt” của chương trình. 

- VCLI chỉ giải quyết các thắc mắc liên quan đến kết quả chương trình (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. 

 


