THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CỦA
CÔNG TY TNHH VNTRIP OTA
1. TÊN CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI: “Khởi Hành Năm Mới - Vạn Dặm An Tâm”
2. ĐỊA BÀN (PHẠM VI) KHUYẾN MẠI
Thành phố Bắc Ninh, Thành phố Quy Nhơn, Thành phố Cần Thơ, Thành phố Đà Nẵng, Thành phố Hà
Nội, Thành phố Hải Dương, Thành phố Hải Phòng, Thành phố Nha Trang, Thành phố Rạch Giá, Thành
phố Vinh, Thành phố Đồng Hới, Thành phố Tam Kỳ, Thành phố Quảng Ngãi, Thành phố Sơn La,
Thành phố Thái Bình, Thành phố Thanh Hóa, Thành phố Vĩnh Long.
3. THỜI GIAN KHUYẾN MẠI: từ ngày 12/12/2019 đến 12/03/2020, bao gồm 3 đợt: Đợt 1 từ 12/12/2019
đến 15/01/2020, đợt 2 từ 16/01/2020 đến 15/02/2020 và đợt 3 từ 16/02/2020 đến 12/03/2020.
4. HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ DÙNG ĐỂ KHUYẾN MẠI
Hợp đồng bảo hiểm của sản phẩm Bảo Hiểm Tử Kỳ Tử Vong do Tai nạn (tên thương mại là “Vạn Dặm
An Tâm”) với số tiền bảo hiểm là 100 triệu đồng và thời hạn Hợp đồng bảo hiểm là 90 ngày, phí bảo
hiểm 19.000 đồng/hợp đồng.
Tham khảo thông tin chi tiết về sản phẩm VẠN DẶM AN TÂM tại đây.
5. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH
Khách hàng của Chương trình khuyến mại phải đảm bảo các điều kiện sau:
i)

Là người Việt Nam; và

ii)

Nằm trong độ tuổi từ 28-45; và

iii) Sử dụng dịch vụ đặt phòng khách sạn, đặt vé máy bay của Công Ty TNHH Vntrip OTA và đăng ký
nhận quà tặng Vạn Dặm An Tâm (dựa theo danh sách Công Ty TNHH Vntrip OTA cung cấp cho
Công ty AIA); và
iv) Thời gian khách hàng hoàn thành thủ tục đăng ký nhận quà tặng Vạn Dặm An Tâm với Công Ty
TNHH Vntrip OTA nằm trong thời gian khuyến mại nêu tại Mục 3; và
v) Địa điểm mà khách hàng đăng ký nhận quà tặng Vạn Dặm An Tâm phải là nơi sinh sống thường
xuyên (nơi sống, học tập và làm việc) của khách hàng và thuộc các khu vực: Thành phố Bắc Ninh,
Thành phố Quy Nhơn, Thành phố Cần Thơ, Thành phố Đà Nẵng, Thành phố Hà Nội, Thành phố
Hải Dương, Thành phố Hải Phòng, Thành phố Nha Trang, Thành phố Rạch Giá, Thành phố Vinh,
Thành phố Đồng Hới, Thành phố Tam Kỳ, Thành phố Quảng Ngãi, Thành phố Sơn La, Thành phố
Thái Bình, Thành phố Thanh Hóa, Thành phố Vĩnh Long; và
vi) Thỏa mãn các điều kiện để được bảo hiểm theo quy định của Công ty AIA.
6. CƠ CẤU QUÀ TẶNG
Khách hàng đáp ứng tất cả các điều kiện được hưởng khuyến mại sẽ được nhận mỗi Khách hàng 01
(một) hợp đồng bảo hiểm của sản phẩm Bảo Hiểm Tử Kỳ Tử Vong do Tai nạn (tên thương mại là “Vạn
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Dặm An Tâm”) do Công ty AIA phát hành. Phụ thuộc vào số lượng khách hàng thỏa điều kiện Chương
trình, số lượng quà tặng Vạn Dặm An Tâm tối đa theo Chương trình là 35.200 (ba mươi lăm nghìn hai
trăm) hợp đồng cho 35.200 (ba mươi lăm nghìn hai trăm) khách hàng đầu tiên mà Công ty AIA xác
định đáp ứng được tất cả các điều kiện được nhận quà tặng nêu trên và được phân bổ cụ thể theo địa
điểm khách hàng đăng ký nhận quà và theo các đợt như sau:
Địa điểm khách
hàng đăng ký
nhận quà

Số lượng quà
tặng tối đa
trong cả
Chương trình

Đợt 1 (từ
12/12/2019 –
15/01/2020)

Đợt 2 (từ
16/01/2020 –
15/02/2020)

Đợt 3 (từ
16/02/2020 –
12/03/2020)

TP. Bắc Ninh
TP. Quy Nhơn
TP. Can Tho
TP. Đà Nẵng
TP. Hà Nội
TP. Hải Dương
TP. Hải Phòng
TP. Nha Trang
TP. Rạch Giá
TP. Vinh
TP. Đồng Hới
TP. Tam Kỳ
TP. Quảng Ngãi
TP. Sơn La
TP. Thái Bình
TP. Thanh Hóa
TP. Vĩnh Long
Tổng cộng

3.000
300
1.600
4.000
5.000
2.200
1.000
2.500
700
6.000
500
4.200
800
1.000
600
800
1.000
35.200

1.500
150
800
2.000
2.500
1.100
500
1.250
350
3.000
250
2.100
400
500
300
400
500
17.600

750
75
400
1.000
1.250
550
250
625
175
1.500
125
1.050
200
250
150
200
250
8.800

750
75
400
1.000
1.250
550
250
625
175
1.500
125
1.050
200
250
150
200
250
8.800

7. NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
-

Công ty AIA hợp tác với Công Ty TNHH Vntrip OTA để thực hiện Chương trình khuyến mại này.
Theo đó, bắt đầu từ ngày 12/12/2019 cho đến hết ngày 12/03/2020, hoặc đến khi hết quà tặng quy
định tại Mục 6 nêu trên, tùy thuộc vào điều kiện nào đến trước, cứ mỗi hai ngày làm việc một lần
Công Ty TNHH Vntrip OTA sẽ thực hiện sàng lọc, tổng hợp và cung cấp cho Công ty AIA danh
sách khách hàng thỏa các điều kiện tại tiểu mục (i), (ii), (iii), (iv), (v) Mục 5 nêu trên.

-

Sau khi nhận được danh sách khách hàng do Công Ty TNHH Vntrip OTA sàng lọc và cung cấp,
Công ty AIA sẽ tiến hành liên hệ với khách hàng để kiểm tra thông tin, trong trường hợp khách
hàng thỏa các điều kiện hưởng khuyến mại nêu tại Mục 5, Công ty AIA sẽ phát hành hợp đồng
bảo hiểm cho khách hàng.

-

Thời hạn Công ty AIA phát hành Hợp đồng bảo hiểm cho khách hàng là trong vòng 30 ngày làm
việc kể từ ngày Công Ty TNHH Vntrip OTA gửi danh sách khách hàng cho Công ty AIA.

-

Khách hàng thỏa điều kiện hưởng khuyến mại có quyền tặng hợp đồng cho một khách hàng khác
theo quy định của Công ty AIA nếu người nhận quà tặng thỏa các điều kiện nêu tại tiểu mục (i),
(ii), (v), (vi) Mục 5 trên.
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-

Số lượng quà tặng tối đa của Chương trình và theo từng khu vực khách hàng đăng ký nhận quà,
từng đợt như được quy định chi tiết tại Mục 6 nêu trên. Nếu có nhiều hơn số lượng khách đăng ký
nhận quà tặng Vạn Dặm An Tâm thỏa điều kiện so với số lượng quà tặng quy định trong Chương
trình, những khách hàng được nhận quà tặng là khách hàng thỏa điều kiện để được nhận quà và
có thời gian đăng ký trước căn cứ theo danh sách do Công Ty TNHH Vntrip OTA cung cấp cho
Công ty AIA.

8. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC CỦA CHƯƠNG TRÌNH
-

Mỗi khách hàng chỉ được nhận tối đa 01 (một) hợp đồng bảo hiểm trong suốt thời gian diễn ra
Chương trình.

-

Hợp đồng bảo hiểm được dùng để khuyến mại theo Chương trình này không có giá trị quy đổi
thành tiền mặt.

-

Chương trình có thể kết thúc sớm hơn khi hết quà tặng hoặc do nguyên nhân bất khả kháng hoặc
theo quy định của pháp luật.

-

Khách hàng đăng ký hợp lệ được xác định dựa theo danh sách Công Ty TNHH Vntrip OTA cung
cấp cho Công ty AIA.

-

Công ty AIA là người có quyền xét duyệt cuối cùng khi xác định khách hàng hợp lệ.

-

Khách hàng có trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác khi đăng ký nhận quà tặng. Công ty AIA
có quyền từ chối tặng quà cho các khách hàng cung cấp thông tin không chính xác khi đăng ký
nhận quà hoặc không thỏa các điều kiện để được bảo hiểm.

-

Sau 30 ngày kể từ ngày kết thúc Chương trình, Công ty AIA sẽ không nhận và giải quyết bất kỳ
khiếu nại nào liên quan đến Chương trình.

-

Mọi quyết định của Công ty AIA liên quan đến Chương trình khuyến mại này là cuối cùng, chính
thức và không phải thông báo.

-

Bằng việc tham gia Chương trình này, khách hàng chấp nhận tất cả các Điều khoản và Điều kiện
của Chương trình được liệt kê trong Thể lệ này.

Mọi thắc mắc, xin vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Công ty AIA qua Hotline: 028 3812
2777
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