THỂ LỆ CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI

MỖI NGÀY VUI VẺ - SỐNG KHỎE HƠN 100
Nhân dịp ra mắt sản phẩm bảo hiểm trọn đời bệnh hiểm nghèo và ung thư Sống khỏe hơn 100, và
mong muốn khách hàng thường xuyên quan tâm chăm sóc sức khỏe, Công ty AIA triển khai chương
trình khuyến mại với thể lệ chi tiết như sau:
1. Tên chương trình khuyến mại: Mỗi ngày vui vẻ – Sống khỏe hơn 100
2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: 63 tỉnh thành trên toàn quốc
3. Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền có kèm theo việc
mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
4. Thời gian khuyến mại: từ ngày 17/02/2020 đến hết ngày 31/07/2020, trong đó:
Thời gian công ty duyệt hồ sơ: từ ngày 17/02/2020 đến hết ngày 31/05/2020
Thời gian giao quà: từ ngày 26/03/2020 đến ngày 31/07/2020
5. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Máy đo huyết áp Omron HEM-7121, được đựng
trong hộp in logo AIA
6. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:
Sản phẩm Bảo Hiểm Hỗn Hợp Bệnh Hiểm Nghèo 100 tuổi (Tên Thương Mại: Sống Khỏe
Hơn 100) của Công ty AIA được phân phối qua tất cả các kênh bán hàng của Công ty AIA
tại tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc.
7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại):
Khách hàng của chương trình khuyến mại cần đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:
a. Nằm trong số 1.000 khách hàng đầu tiên mua sản phẩm bảo hiểm Sống Khỏe Hơn 100
của Công ty AIA theo quy định tại Điều 6 nêu trên, tính theo ngày nộp hồ sơ yêu cầu
bảo hiểm; và
b. Khách hàng mua ít nhất 01 (một) sản phẩm bảo hiểm Sống Khỏe Hơn 100 có phí bảo
hiểm quy năm, bao gồm cả phí bảo hiểm của sản phẩm bổ sung, đạt từ 16.000.000 đồng
trở lên; và
c. Ngày khách hàng nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và ngày Công ty AIA phát hành hợp đồng
bảo hiểm Sống Khỏe Hơn 100 phải nằm trong “Thời gian công ty duyệt hồ sơ: từ ngày
17/02/2020 đến hết ngày 31/05/2020” theo quy định tại Điều 4; và
d. Khách hàng phải là bên mua bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm Sống Khỏe Hơn 100; và
e. Hợp đồng bảo hiểm của khách hàng phải còn hiệu lực sau 21 ngày kể từ ngày khách
hàng Xác Nhận Đã Nhận Bộ Hợp Đồng bảo hiểm.
f. Khách hàng xác nhận đã nhận Bộ Hợp Đồng Bảo Hiểm trước ngày 30/06/2020. Ngày
khách hàng <Xác Nhận Đã Nhận Bộ Hợp Đồng Bảo Hiểm> được hiểu là (i) ngày khách
hàng chọn đồng ý nhận bộ hợp đồng bảo hiểm điện tử qua trang thông tin điện tử dành
cho khách hàng của AIA – “Bảo hiểm của tôi - MyAIA”; hoặc (ii) ngày khách hàng ký
tên trên bản giấy xác nhận nhận bộ hợp đồng bảo hiểm áp dụng đối với khách hàng chọn
không đồng ý nhận bộ hợp đồng bảo hiểm điện tử.
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8. Cơ cấu giải thưởng:
1.000 Khách hàng đầu tiên mua sản phẩm Sống
Khỏe Hơn 100 và thỏa điều kiện của Chương trình

Quà tặng

Mỗi khách hàng có 1 hợp đồng Sống Khỏe Hơn 100
có Phí bảo hiểm quy năm của hợp đồng này (tính cả
phí của sản phẩm bổ sung) từ 16 triệu đồng trở lên

Máy đo huyến áp Omron HEM7121, được đặt trong hộp in logo
AIA giá trị khoảng
1,2 triệu đồng

9. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: dự tính 1.200.000.000 VND
10. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại:
a. Chương trình được áp dụng đồng thời cùng với các chương trình khuyến mại khác đang
được thực hiện bởi Công ty AIA.
b. Tất cả các Hồ Sơ Yêu Cầu Bảo Hiểm (“HSYCBH”) hợp lệ phải được nộp & hợp đồng
bảo hiểm Sống Khỏe Hơn 100 được phát hành trong “Thời gian công ty duyệt hồ sơ: từ
ngày 17/02/2020 đến hết ngày 31/05/2020” theo quy định tại Điều 4.
c. Quà tặng được tính trên mỗi khách hàng, do đó mỗi khách hàng chỉ được 01 quà tặng
ngay cả khi khách hàng có nhiều hợp đồng bảo hiểm Sống Khỏe Hơn 100 đáp ứng điều
kiện Phí bảo hiểm quy năm.
d. Phí bảo hiểm quy năm là tổng phí bảo hiểm được tính theo năm của hợp đồng Sống
Khỏe Hơn 100 (tính cả phí bảo hiểm quy năm của các sản phẩm bổ sung mua kèm) khi
phát hành hợp đồng.
e. Ngày nộp HSYCBH được tính căn cứ trên ngày phí bảo hiểm của hợp đồng được ghi
nhận đầu tiên vào tài khoản Công ty AIA. Đối với HSYCBH mới chuyển phí từ hợp
đồng bảo hiểm hủy, ngày nộp HSYCBH mới sẽ được tính căn cứ trên ngày phí bảo hiểm
được ghi nhận đầu tiên vào hồ sơ mới này.
f. Trường hợp hợp đồng được điều chỉnh tăng hoặc giảm phí trước khi kết thúc thời gian
cân nhắc và trước ngày 30/6/2020 thì phí tăng thêm hoặc phí giảm sẽ được tính vào
chương trình khuyến mại.
i. Đối với trường hợp khách hàng thay đổi định kỳ đóng phí bảo hiểm dẫn đến việc
tăng hoặc giảm phí bảo hiểm: Ngày công ty AIA hoàn tất giao dịch tăng giảm phí
cùng các quy trình liên quan cho khách hàng sẽ là ngày hiệu lực của việc tăng hoặc
giảm phí bảo hiểm.
ii. Đối với trường hợp khách hàng thay đổi số tiền bảo hiểm hoặc quyền lợi bảo hiểm
của hợp đồng thay đổi dẫn đến việc tăng hoặc giảm phí bảo hiểm: Ngày Công ty
hoàn thành các quy trình liên quan sẽ là ngày hiệu lực của việc tăng hoặc giảm phí
bảo hiểm.
g. Sau ngày phát hành hợp đồng, khách hàng sẽ nhận được tin nhắn thông báo về việc tham
gia chương trình khuyến mại.
h. Quà tặng sẽ được gửi đến khách hàng theo từng đợt, trễ nhất là 15 ngày kể từ ngày kết
thúc thời gian 21 ngày cân nhắc
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Đợt

Ngày Công ty AIA nhận được Xác Nhận Đã
Nhận Bộ Hợp Đồng của khách hàng theo đợt

Ngày bắt đầu gửi quà

1

Trước hoặc vào 28/02/2020

26/03/2020

2

Từ ngày 29/02/2020 đến ngày 13/03/2020

08/04/2020
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Từ ngày 14/03/2020 đến ngày 27/03/2020

22/04/2020
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Từ ngày 28/03/2020 đến ngày 10/04/2020

06/05/2020
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Từ ngày 11/04/2020 đến ngày 24/04/2020

20/05/2020
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Từ ngày 25/04/2020 đến ngày 08/05/2020

03/06/2020
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Từ ngày 09/05/2020 đến ngày 22/05/2020

17/06/2020
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Từ ngày 23/05/2020 đến ngày 12/06/2020

08/07/2020

9

Từ ngày 13/06/2020 đến ngày 30/06/2020

24/07/2020

i. Việc tặng quà sẽ không áp dụng nếu khách hàng từ chối tham gia bảo hiểm trong “Thời
gian cân nhắc” 21 ngày như được quy định trong hợp đồng bảo hiểm.
j. AIA sẽ gửi quà tặng cho khách hàng theo địa chỉ liên lạc khách hàng đã cung cấp trên
hồ sơ yêu cầu bảo hiểm. Việc chuyển giao quà tặng sẽ được Công ty AIA giao cho Dịch
vụ vận chuyển thực hiện. Trong trường hợp, AIA không thể liên hệ với Khách hàng là
Bên mua bảo hiểm sau 5 lần trong vòng 2 tháng kể từ ngày thông báo kết quả, AIA sẽ
hủy kết quả tặng quà đối với khách hàng này.
k. Quà tặng không được qui đổi thành tiền mặt.
l. 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 còn thỏa điều kiện
tham gia chương trình khuyến mại.
m. Khi Chương trình đạt đủ 1.000 khách hàng tham gia bảo hiểm Sống Khỏe Hơn 100 (đã
được phát hành hợp đồng) hoặc sau 24h ngày 31/5/2020, lấy thời điểm nào đến trước,
AIA sẽ không xem xét các khách hàng đến sau đó.
n. Nếu vì lý do bất khả kháng (theo quy định của pháp luật) nằm ngoài tầm kiểm soát của
AIA mà Chương trình khuyến mại không được diễn ra như kế hoạch, 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.
11. Công ty AIA trực tiếp thực hiện chương trình khuyến mại này và không kết hợp cùng với
bất kỳ thương nhân nào khác.
Công ty AIA cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về chương trình khuyến
mại trên theo quy định của pháp luật hiện hành.
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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