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: CHƯƠNG TRÌNH “QUAY SỐ MAY MẮN – NĂM MỚI ĐỦ ĐẦY, XUÂN NÀY SUNG TÚC”

Người gửi
Về việc

Mục tiêu: Nhằm hỗ trợ và khuyến khích hoạt động giới thiệu sản phẩm bảo hiểm của AIA qua Ngân hàng TMCP Việt Nam
Thịnh Vượng Khối Khách Hàng Cá Nhân trong quý 1 năm 2022, chúng tôi phát động chương trình khuyến mại dành cho khách
hàng với nội dung chi tiết:
Thời gian chương trình: từ ngày 07/01/2022 đến hết ngày 31/03/2022, trong đó, thời gian khách hàng nộp hồ sơ
yêu cầu bảo hiểm phải nằm trong khoảng thời gian từ ngày 07/01/2022 đến ngày 31/03/2022 và thời gian Công ty
AIA chấp thuận phát hành hợp đồng bảo hiểm phải nằm trong khoảng thời gian từ ngày 07/01/2022 đến ngày
31/03/2022.
Sản phẩm khuyến mại: Tất cả các sản phẩm bảo hiểm chính và sản phẩm bảo hiểm bổ sung của Công ty AIA được
phân phối qua các chi nhánh và phòng giao dịch của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (“VPBank”).
Đối tượng: Để được tham gia quay số xác định trúng thưởng, khách hàng phải đảm bảo đáp ứng đồng thời các điều
kiện sau:
o Khách hàng mua sản phẩm bảo hiểm chính của Công ty AIA được phân phối thông qua các chi nhánh và
phòng giao dịch của VPBank. Khách hàng có thể mua hoặc không mua sản phẩm bổ sung; và
o Khách hàng mua sản phẩm bảo hiểm (bao gồm sản phẩm bảo hiểm chính và sản phẩm bảo hiểm bổ sung)
có tổng phí bảo hiểm mới năm đầu tiên thực thu tính trên từng hợp đồng tại kỳ đóng phí bảo hiểm đầu
tiên (“NFYP”) đạt từ 20.000.000 đồng tới nhỏ hơn 50.000.000 đồng (không tính phí tích lũy); và
o Ngày khách hàng nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và ngày Công ty AIA chấp thuận phát hành hợp đồng bảo
hiểm phải nằm trong thời gian khuyến mại; và
o Khách hàng phải là bên mua bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm; và
o HĐBH của khách hàng phải còn hiệu lực và đã qua 21 ngày (hai mươi mốt ngày) tại thời điểm chốt dữ
liệu quay số trúng thưởng và tại thời điểm trao thưởng.
Khoản thưởng & điều kiện áp dụng:

-

-

-

A – Điều kiện để nhận mã số dự thưởng (MSDT) :
Với mỗi HĐBH đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định (“HĐBH hợp lệ”) thì cứ mỗi 10.000.000 (mười triệu) đồng
NFYP (bao gồm phí của sản phẩm chính và sản phẩm bổ sung, không tính phí bảo hiểm tích lũy) khách hàng sẽ
nhận được 01 (một) MSDT.
B – Điều kiện để quay số trúng thưởng
STT

Điều kiện NFYP/Hợp đồng

1

Khách hàng có HĐ với 20tr ≤NFYP< 50tr

Giải thưởng được tham gia
Tham gia quay số Khuyến Khích, Giải Nhất, Nhì, Ba,
Đặc Biệt

C – Giải thưởng quay số trúng thưởng
Cơ cấu
giải thưởng
Giải đặc biệt
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải Khuyến khích
-

Số lượng
giải

Nội dung giải thưởng
01 Máy rửa chén độc lập Bosch SMS4IVI01P
01 Robot hút Bụi Mi Z10 Pro
01 Máy sấy thông hơi Electrolux 8 Kg EDV805JQSA
01 Máy rửa chén độc lập Bosch SMS4IVI01P
01 Robot hút Bụi Mi Z10 Pro
01 Máy sấy thông hơi Electrolux 8 Kg EDV805JQSA
01 Voucher Urbox 1tr

01
02
03
05
30

Cách thức xác định trúng thưởng:
o Quay số ngẫu nhiên bằng phần mềm điện tử để xác định khách hàng trúng thưởng.
o MSDT có cấu trúc như sau: “Mã số hợp đồng bảo hiểm” và được nối tiếp bởi ba (03) ký tự chỉ số thứ tự
MSDT được cấp cho hợp đồng đó một cách lần lượt.
o Mã số hợp đồng bảo hiểm gồm 10 ký tự ngẫu nhiên do Công ty AIA phát hành, bắt đầu bằng ký tự “C”
hoặc “U”.
o Ví dụ: Khách hàng A tham gia Hợp đồng bảo hiểm U123456789, ngày nộp Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm
(“HSYCBH”) là ngày 20/02/2022 và ngày phát hành hợp đồng bảo hiểm là ngày 25/02/2022. có tổng NFYP
là 32 triệu.
▪
Hợp đồng của khách hàng thỏa mãn điều kiện về ngày nộp HSYCBH và ngày chấp thuận phát
hành hợp đồng.
▪
Hợp đồng của khách hàng A có NFYP là 32 triệu đồng nên Khách hàng nhận được Ba (03) MSDT
là U123456789001, U123456789002, U123456789003.

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG:
1. Tất cả các Hợp đồng bảo hiểm hợp lệ phải được phát hành trong thời gian khuyến mại.
2. NFYP là phí bảo hiểm mới năm đầu tiên thực thu (không bao gồm phí tích lũy). NFYP được tính trong chương trình
khuyến mại là phí bảo hiểm của các hợp đồng bảo hiểm phát hành trong thời gian chương trình khuyến mại. NFYP của
các hợp đồng bảo hiểm phát hành trong thời gian chương trình sẽ được tính trên từng hợp đồng.
3. Ngày nộp HSYCBH được tính căn cứ trên ngày phí bảo hiểm của hợp đồng vào tài khoản Công ty AIA. Đối với HSYCBH
mới chuyển phí từ hợp đồng hủy, ngày nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm mới sẽ được tính căn cứ trên ngày phí bảo hiểm năm
đầu tiên thực thu được ghi nhận vào hồ sơ mới này.
4. Trong vòng 21 ngày sau kết thúc thời gian chương trình nếu khách hàng thay đổi định kỳ đóng phí bảo hiểm, hoặc số
tiền bảo hiểm, hoặc quyền lợi bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm dẫn đến việc tăng/ giảm phí bảo hiểm thì ngày công ty
AIA hoàn thành các quy trình liên quan sẽ là ngày hiệu lực của việc tăng/ giảm phí bảo hiểm và phí tăng thêm hoặc phí
giảm sẽ được tính vào chương trình.
5. Thời gian quay số và trao giải như sau:
a. Danh sách khách hàng tham gia quay số:

b.

Thời gian khuyến mại

21 ngày sau kết thúc
khuyến mại

07/01/2022- 31/03/2022

21/04/2022

Ngày công bố danh sách khách hàng
đủ điều kiện & gửi tin nhắn thông báo
MSDT
29/04/2022

Thời gian quay số và trao quà tặng:
Thời gian quay số

Thời gian công bố kết quả

Thời gian bắt đầu
giao quà

05/05/2022

06/05/2022

09/05/2022

6.

7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.

19.

Việc quay số xác định trúng thưởng sẽ được thực hiện lần lượt theo thứ tự sau:
•
Quay số xác định MSDT trúng 30 (ba mươi) Giải Khuyến khích;
•
Quay số xác định MSDT trúng 05 (năm) Giải ba;
•
Quay số xác định MSDT trúng 03 (ba) Giải Nhì;
•
Quay số xác định MSDT trúng 02 (hai) Giải nhất.
•
Quay số xác định MSDT trúng 01 (một) Giải đặc biệt.
Các MSDT đã được xác định trúng thưởng ở các vòng quay số trước sẽ bị loại ra khỏi danh sách quay số của các vòng
quay số sau.
Kết quả của lễ quay số xác định trúng thưởng sẽ được thành lập văn bản và có xác nhận của các bên chứng kiến.
Một khách hàng có nhiều MSDT có thể trúng nhiều giải trong cơ cấu quay số giải thưởng, nhưng mỗi giải trúng thưởng
tương ứng với 1 (một) MSDT.
Công ty AIA sẽ phối hợp cùng Ngân hàng VPBank trong việc trao thưởng cho Khách hàng trong vòng bốn mươi lăm
(45) ngày kể từ ngày kết thúc chương trình khuyến mại. Nếu hết thời hạn này mà công ty AIA không thể liên hệ được với
khách hàng để trao thưởng thì Công ty AIA sẽ xem như giải thưởng không có người trúng thưởng và giải thưởng sẽ được
xử lý theo quy định của pháp luật.
Công ty AIA sẽ trao thưởng cho khách hàng theo thông tin địa chỉ khách hàng đang được ghi nhận trong hệ thống của
công ty AIA hoặc Khách hàng có thể đăng kí nhận thưởng tại chi nhánh của ngân hàng bằng cách liên hệ với nhân viên
tư vấn tại chi nhánh của ngân hàng trước ngày 09/05/2022. Chi phí vận chuyển sẽ do Công ty AIA chịu. Khách hàng
trúng thưởng sẽ ký nhận văn bản giao nhận. Trường hợp khách hàng ủy quyền cho người khác nhận thay, người được ủy
quyền phải xuất trình (i) bản gốc hoặc bản sao có chứng thực còn trong thời hạn 6 tháng của Chứng minh nhân dân hoặc
Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu của người được ủy quyền, và (ii) bản gốc văn bản ủy quyền được công chứng hợp lệ
theo quy định của pháp luật.
Giải thưởng/quà tặng không được qui đổi thành tiền mặt.
Khách hàng may mắn trúng thưởng chịu các chi phí đi lại, ăn ở cho việc nhận thưởng (nếu có).
Công ty AIA chịu thuế thu nhập cá nhân cho khách hàng từ việc trúng thưởng theo Chương trình và sẽ nộp trực tiếp cho
cơ quan thuế theo quy định của pháp luật.
Khách hàng may mắn trúng thưởng sẽ cung cấp thông tin cho Công ty AIA liên quan đến việc kê khai và nộp thuế thu
nhập cá nhân từ việc trúng thưởng theo chương trình. Trường hợp khách hàng không cung cấp hoặc không có mã số thuế,
Công ty AIA sẽ kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân dựa vào thông tin số chứng minh nhân dân/ căn cước công dân
đang được ghi nhận trên hệ thống của Công ty AIA.
Nếu được khách hàng đồng ý, Công ty AIA sẽ sử dụng hình ảnh, thông tin của khách hàng trúng thưởng vào các hoạt
động quảng cáo và thông báo rộng rãi với công chúng về việc trúng thưởng và không phải trả thêm bất cứ khoản chi phí
nào.
Công ty có quyền thu hồi và/hoặc không tặng quà cho khách hàng nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với hợp đồng bảo hiểm
dẫn đến việc khách hàng không đảm bảo điều kiện tham gia chương trình khuyến mại.
Nếu vì lý do bất khả kháng (theo quy định của pháp luật) nằm ngoài tầm kiểm soát của công ty AIA mà Chương trình
khuyến mại không được diễn ra như kế hoạch, công ty AIA có thể (trong phạm vi được pháp luật cho phép) hủy bỏ, kết
thúc, thay đổi hoặc trì hoãn một phần hoặc toàn bộ Chương trình sau khi có sự đồng ý của cơ quan quản lý nhà nước hoặc
theo quy định của pháp luật hiện tại về các trường hợp bất khả kháng.
Chi tiết chương trình xem trong Thể lệ chương trình khuyến mại.

Trân trọng,

Vũ Lê Mộng Hà
Phó Tổng Giám Đốc Phát Triển Kinh Doanh Kênh Đối Tác, AIA Việt Nam

