
 

 

 

 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

(Trích theo Công văn thông báo triển khai Chương trình khuyến mại số 1160 ngày 11/06/2013  
của Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ gửi Sở công thương Hà Nội) 

1. Tên chương trình khuyến mại: An tâm tài chính 
2. Hàng hóa khuyến mại: Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ Bảo hiểm thương tật toàn bộ vĩnh 

viễn do tai nạn (BV-NR12) của Bảo Việt Nhân thọ 
3. Thời gian khuyến mại: từ ngày 20/06/2013 đến hết ngày 31/12/2013.  

Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn khi Bảo Việt Nhân thọ dừng triển khai ít 
nhất 1 hoặc cả 2 sản phẩm: (1) An Hưng Thịnh Vượng hoặc (2) Sản phẩm bổ trợ BV-
NR12 nêu trên. 

4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: thành phố Hà Nội 
5. Hình thức khuyến mại: Khi khách hàng mua Hợp đồng bảo hiểm chính An Hưng Thịnh 

Vượng sẽ được Bảo Việt Nhân thọ tặng kèm miễn phí cho Người được bảo hiểm một (01) 
năm Sản phẩm bổ trợ Bảo hiểm thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn (BV-NR12) 
với Số tiền bảo hiểm 250 triệu đồng, tương ứng với Năm Hợp đồng đầu tiên của Hợp đồng 
chính (mức phí quy năm được miễn phí của Sản phẩm khuyến mại là 283.000 đồng).  

6. Nội dung chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại: 
6.1. Đối tượng và điều kiện được hưởng quà khuyến mại:  

Là Người được bảo hiểm của các Hợp đồng bảo hiểm mua tại Bảo Việt Nhân thọ thỏa 
mãn đồng thời các điều kiện dưới đây:  
- Tham gia Hợp đồng bảo hiểm An Hưng Thịnh Vượng – Bảo hiểm hỗn hợp trả quyền 

lợi định kỳ hàng năm đóng phí một lần. 
- Mức phí bảo hiểm đóng một lần cho mỗi Hợp đồng chính An Hưng Thịnh Vượng từ 

500 (năm trăm) triệu đồng trở lên. 
- Hợp đồng bảo hiểm của khách hàng có Ngày phát hành Hợp đồng nằm trong thời 

gian khuyến mại (tức từ ngày 20/6/2013 đến hết ngày 31/12/2013). 
6.2. Hoàn trả quà khuyến mại:  

Khách hàng sau khi nhận Sản phẩm bổ trợ khuyến mại nhưng từ chối tiếp tục tham 
gia Hợp đồng chính và/hoặc Sản phẩm bổ trợ (tức hủy Hợp đồng/hủy Sản phẩm bổ 
trợ) thì Sản phẩm bổ trợ được khuyến mại sẽ tự động chấm dứt hiệu lực 

6.3. Các quy định khác: 
6.3.1. Bảo Việt Nhân thọ được quyền sử dụng miễn phí thông tin và hình ảnh của Khách hàng 

vào các hoạt động quảng cáo phục vụ hoạt động kinh doanh và quảng bá thương hiệu 
của Bảo Việt Nhân thọ. 

6.3.2. Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại này, khách hàng vui lòng liên hệ 
theo thông tin dưới đây để được giải đáp:  

Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ 
 Trụ sở chính Tầng 6, Tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, Hà Nội 
 Tổng đài 1900 558899 nhánh số 4  Fax (04) 3577 0958 
 Hoặc Email baovietnhantho@baoviet.com.vn  

Website www.baoviet.com.vn/nhantho 
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