KÍNH GỬI QUÝ KHÁCH HÀNG
Để chia sẻ niềm vui đồng thời tri ân sự ủng hộ của Quý Khách hàng trên chặng đường phát triển bền
vững 20 năm của AIA Việt Nam, AIA Việt Nam trân trọng gửi đến Quý Khách hàng chương trình
khuyến mại “UPLIFT YOUR LIFESTYLE – NÂNG TẦM PHONG CÁCH SỐNG" (“Chương trình”) dành cho
khách hàng tham gia bảo hiểm thông qua các văn phòng exchange, với nội dung chi tiết như sau:
I.

THỜI GIAN KHUYẾN MẠI

Từ 01/04/2020 đến 30/06/2020, chia làm 3 đợt như sau:
-

Đợt 1: Từ ngày 01/04/2020 đến ngày 30/04/2020, trong đó thời gian khách hàng nộp hồ sơ
yêu cầu bảo hiểm (“HSYCBH”) từ ngày 01/04/2020 đến ngày 25/04/2020 và thời gian AIA Việt
Nam chấp thuận bảo hiểm phải nằm trong khoảng thời gian từ ngày 01/04/2020 đến hết ngày
30/04/2020.

- Đợt 2: Từ ngày 01/05/2020 đến ngày 31/05/2020, trong đó thời gian khách hàng nộp HSYCBH
từ ngày 01/05/2020 đến ngày 26/05/2020 và thời gian AIA Việt Nam chấp thuận bảo hiểm phải
nằm trong khoảng thời gian từ ngày 01/05/2020 đến hết ngày 31/05/2020.

-

II.

Đợt 3: Từ ngày 01/06/2020 đến ngày 30/06/2020, trong đó thời gian khách hàng nộp HSYCBH
từ ngày 01/06/2020 đến ngày 25/06/2020 và thời gian AIA Việt Nam chấp thuận bảo hiểm phải
nằm trong khoảng thời gian từ ngày 01/06/2020 đến hết ngày 30/06/2020.

ĐỐI TƯỢNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH
Khách hàng của mỗi đợt khuyến mại phải đảm bảo đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:
a) Khách hàng mua sản phẩm bảo hiểm chính của AIA Việt Nam quy định tại Mục VI. Khách hàng
có thể mua hoặc không mua thêm sản phẩm bổ sung; và
b) Sản phẩm bảo hiểm được mua thông qua hệ thống văn phòng exchange của AIA Việt Nam
(danh sách văn phòng áp dụng khuyến mại được quy định tại Mục VI); và
c) Khách hàng có khoản phí bảo hiểm thực thu vào ngày nộp HSYCBH, bao gồm phí của sản
phẩm chính và sản phẩm bổ sung (nếu có) tính trên mỗi Hợp đồng bảo hiểm (“HĐBH”) trong

thời gian khuyến mại phải đạt (i) từ 15.000.000 VNĐ trở lên nếu tham gia bảo hiểm qua văn
phòng exchange Nha Trang hoặc (ii) phải đạt từ 18.000.000 VNĐ trở lên nếu tham gia bảo
hiểm tại các văn phòng exchange khác; và
d) Ngày khách hàng nộp HSYCBH và ngày AIA Việt Nam chấp thuận bảo hiểm phải nằm trong
khoảng thời gian quy định tại Mục I tương ứng với từng đợt khuyến mại; và
e) Khách hàng không hủy hợp đồng bảo hiểm trong thời gian cân nhắc; và
f) Khách hàng phải là Người mua bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm.
III.

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
Số lượng quà tặng tương ứng với từng văn phòng exchange có giới hạn theo từng đợt khuyến mại,
cụ thể như sau:
1. Văn phòng exchange Hồ Chí Minh, exchange Hồ Chí Minh 2, exchange Hà Nội, exchange
Hà Nội 3 và exchange Đà Nẵng
Khoản phí bảo
hiểm thực thu vào
ngày nộp HSYCBH
tính trên mỗi
HĐBH/đợt

Quà Tặng

Từ 100 triệu đồng
trở lên

Số lượng Quà tặng tối đa/đợt
exchange HCM +
exchange HCM 2

exchange Hà Nội +
exchange Hà Nội 3

exchange
Đà Nẵng

1 IPAD 2019 Wi-Fi 4G
128GB

1

1

1

Từ 50 triệu đồng
trở lên

2 CHỈ VÀNG 24K PNJ/
GIẢI

3

2

2

Từ 30 triệu đồng
trở lên

1 CHỈ VÀNG 24K PNJ/
GIẢI

8

3

4

Từ 18 triệu đồng
trở lên

0,5 CHỈ VÀNG 24K
PNJ/ GIẢI

50

25

30

2. Văn phòng exchange Hải Phòng
Khoản phí bảo hiểm thực thu vào ngày nộp
HSYCBH tính trên mỗi HĐBH/đợt

Quà Tặng

Số lượng Quà
tặng
tối đa/đợt

Từ 50 triệu đồng trở lên

2 CHỈ VÀNG 24K PNJ/ GIẢI

1

Từ 30 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng

1 CHỈ VÀNG 24K PNJ/ GIẢI

3

Từ 18 triệu đồng trở lên đến dưới 30 triệu đồng

0,5 CHỈ VÀNG 24K PNJ/ GIẢI

17

4. Văn phòng exchange Nha Trang
Khoản phí bảo hiểm thực thu
vào ngày nộp HSYCBH tính
trên mỗi HĐBH/đợt

Quà Tặng

Số lượng Quà tặng
tối đa/đợt

Từ 50 triệu đồng trở lên

2 CHỈ VÀNG 24K PNJ/ GIẢI

1

Từ 30 triệu đồng trở lên

1 CHỈ VÀNG 24K PNJ/ GIẢI

3

Từ 15 triệu đồng trở lên

0,5 CHỈ VÀNG 24K PNJ/ GIẢI

18

Khoản phí bảo hiểm thực thu
vào ngày nộp HSYCBH tính
trên mỗi HĐBH/đợt

Quà Tặng

Số lượng Quà tặng
tối đa/đợt

Từ 50 triệu đồng trở lên

2 CHỈ VÀNG 24K PNJ/ GIẢI

2

Từ 30 triệu đồng trở lên

1 CHỈ VÀNG 24K PNJ/ GIẢI

3

Từ 15 triệu đồng trở lên

0,5 CHỈ VÀNG 24K PNJ/ GIẢI

25

5. Văn phòng exchange Vinh

Cách thức xét tặng quà trong mỗi đợt khuyến mại như sau:
o Việc xét tặng quà của từng đợt khuyến mại tương ứng với từng giải thưởng sẽ được xác định
ưu tiên dựa theo ngày nộp HSYCBH của khách hàng (ưu tiên những khách hàng có Hợp
đồng bảo hiểm (“HĐBH”) đáp ứng các điều kiện của Chương trình và có ngày nộp HSYCBH
sớm nhất) cho đến khi đủ số lượng quà tặng giới hạn quy định nêu trên.
o Trường hợp khách hàng mua nhiều HĐBH và các HĐBH đó thỏa điều kiện của Chương trình
và thỏa điều kiện xét ưu tiên tặng quà như quy định nêu trên thì khách hàng sẽ nhận quà tặng
tương ứng với số lượng HĐBH đạt thưởng;
o Trường hợp có nhiều HĐBH có cùng ngày nộp HSYCBH thì Công ty AIA sẽ ưu tiên những
HĐBH có khoản phí bảo hiểm thực thu vào ngày nộp HSYCBH cao hơn. Trường hợp nhiều
HĐBH có cùng ngày nộp HSYCBH và giống nhau về khoản phí bảo hiểm thực thu vào ngày
nộp HSYCBH thì Công ty AIA sẽ ưu tiên tặng quà cho khách hàng có khoản phí bảo hiểm
của sản phẩm bổ sung thực thu vào ngày nộp HSYCBH cao hơn.
IV.

V.

THỜI GIAN CÔNG BỐ KẾT QUẢ
-

Đợt 1: chậm nhất là ngày 02/06/2020;

-

Đợt 2: chậm nhất là ngày 02/07/2020;

-

Đợt 3: chậm nhất là ngày 03/08/2020.

THỜI GIAN TRAO QUÀ TẶNG
-

Đợt 1: từ ngày 02/06/2020 đến ngày 15/06/2020;

-

Đợt 2: từ ngày 02/07/2020 đến ngày 15/07/2020;

VI.

Đợt 3: từ ngày 03/08/2020 đến ngày 17/08/2020.

DANH SÁCH SẢN PHẨM KHUYẾN MẠI

Tất cả các sản phẩm bảo hiểm chính và sản phẩm bảo hiểm bổ sung đi kèm của AIA Việt Nam được
phân phối qua hệ thống văn phòng exchange của AIA Việt Nam.
Văn phòng

VII.

Địa chỉ

Exchange Đà Nẵng

Tầng 8, Tòa nhà Hilton, số 50 Bạch Đằng, quận Hải Châu, TP. Đà
Nẵng

Exchange Nha Trang

Tầng 8, Tòa Nhà KHPC - Số 11 Lý Thánh Tôn, Phường Vạn Thạnh,
Thành Phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Exchange Hải Phòng

Tầng 7, Tòa nhà Thành Đạt 1, Số 3 Lê Thánh Tông, Phường Máy
Tơ, Quận Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng.

Exchange Vinh

Tầng 1 & 2, Tòa nhà Tecco Tower C - Khu C1, Đường Quang
Trung, phường Quang Trung, thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Exchange Hồ Chí Minh 2

Tầng 5, Tòa nhà Lottery, 77 Trần Nhân Tôn, phường 9, quận 5,
TP.HCM

Exchange Hồ Chí Minh

Tầng 5, Tòa nhà Lottery, 77 Trần Nhân Tôn, phường 9, quận 5,
TP.HCM

Exchange Hà Nội

Tầng 11-A, Trung tâm Lotte Hà Nội - Số 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà
Nội,

Exchange Hà Nội 3

Tầng 11-A, Trung tâm Lotte Hà Nội - Số 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà
Nội,

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH
1.

Khoản phí bảo hiểm thực thu vào ngày nộp HSYCBH được tính trong mỗi đợt khuyến mại
là tổng các khoản phí bảo hiểm được khách hàng nộp vào ngày nộp HSYCBH cho Công ty
AIA, bao gồm phí của sản phẩm chính và sản phẩm bổ sung (nếu có) tính trên mỗi hợp
đồng bảo hiểm ("HĐBH") đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Mục 7 (“HĐBH hợp lệ”).
Không cộng dồn khoản phí bảo hiểm thực thu vào ngày nộp HSYCBH của các HĐBH hợp
lệ trong cùng một đợt khuyến mại và cũng không cộng dồn khoản phí bảo hiểm thực thu
vào ngày nộp HSYCBH của các HĐBH hợp lệ ở các đợt khuyến mại khác nhau.

2.

Ngày nộp HSYCBH được tính căn cứ trên ngày khoản phí bảo hiểm đầu tiên của khách
hàng được ghi nhận trong tài khoản của Công ty AIA.

3.

Thời điểm xét NFYP để tính thưởng CHÍNH THỨC là sau 21 ngày kể từ khi kết thúc thời
gian khuyến mại của mỗi đợt. Trường hợp khách hàng điều chỉnh tăng hoặc giảm NFYP
trong thời gian 21 ngày sau khi kết thúc mỗi đợt khuyến mại thì:
a) Khoản phí bảo hiểm tăng thêm so với khoản phí bảo hiểm thực thu vào ngày nộp
HSYCBH sẽ không được cộng vào để tính thưởng;

b) Khoản phí bảo hiểm giảm so với khoản phí bảo hiểm thực thu vào ngày nộp HSYCBH
sẽ được trừ ra trước khi tính thưởng.
4.

Khách hàng chỉ được nhận quà tặng nếu khách hàng không từ chối tham gia bảo hiểm trong
“Thời gian cân nhắc” 21 ngày như được quy định trong HĐBH và tại thời điểm trao quà,
(các) HĐBH của khách hàng phải còn hiệu lực.

5.

Quà tặng sẽ được gửi đến khách hàng là Bên mua bảo hiểm theo thời hạn quy định tại Mục
V trên, với điều kiện là (các) HĐBH của khách hàng không bị mất hiệu lực tại thời điểm gửi
quà.

6.

AIA Việt Nam sẽ gửi quà tặng cho khách hàng là Bên mua bảo hiểm theo địa chỉ khách
hàng đã cung cấp cho AIA Việt Nam tại thời điểm nộp HSYCBH. AIA Việt Nam không chịu
trách nhiệm trong trường hợp không thể chuyển quà do thông tin cung cấp bị sai.

7.

AIA Việt Nam có quyền thu hồi và/hoặc không tặng quà cho khách hàng nếu (i) có bất kỳ
thay đổi nào đối với (các) HĐBH dẫn đến việc khách hàng không đảm bảo điều kiện theo
Chương trình, hoặc (ii) tại thời điểm tặng quà, (các) HĐBH bị mất hiệu lực.

8.

Quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.

9.

Nếu vì lý do bất khả kháng (theo quy định của pháp luật) nằm ngoài tầm kiểm soát của AIA
Việt Nam mà Chương trình khuyến mại không được diễn ra như kế hoạch, AIA Việt Nam 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.

Để được tư vấn trực tiếp, Quý khách vui lòng liên hệ: 028 3812 2777
Trân trọng,

AIA Việt Nam

