THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI
Bằng việc tham gia Chương trình khuyến mãi (CTKM) này, khách hàng (KH) mặc định chấp nhận tất cả
các điều khoản và điều kiện của CTKM được liệt kê theo nội dung cụ thể như dưới đây.
1. Tên CTKM: “Cùng Aviva nhận vàng, Canh Tý an khang”.
2. Địa bàn (phạm vi) KM: Toàn quốc.
3. Hình thức KM: Tặng quà có kèm theo việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
4. Thời gian KM: từ ngày 02/01/2020 đến hết ngày 31/03/2020.
5. Hàng hóa, dịch vụ KM: Tất cả các sản phẩm (SP) bảo hiểm nhân thọ dành cho KH cá nhân và các SP bổ trợ
(nếu có) nhưng không bao gồm SP Phát An Tín Dụng; triển khai trên Kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng
của Aviva Việt Nam.
6. Hàng hóa, dịch vụ dùng để KM: Tiền mặt, vàng.
7. KH của CTKM: KH cá nhân (Bên mua bảo hiểm hoặc Người được bảo hiểm) tham gia SP bảo hiểm nhân thọ
của Aviva Việt Nam (ngoại trừ SP Phát An Tín Dụng), đồng thời sử dụng dịch vụ tiền gửi của VietinBank.
Trong đó, dịch vụ tiền gửi của VietinBank bao gồm:


KH có sổ tiết kiệm tại VietinBank (bao gồm sổ tiết kiệm gửi mới và sổ tiết kiệm tái tục);



KH cá nhân mua Trái phiếu của VietinBank (bao gồm KH đã đặt mua Trái phiếu và/hoặc KH cam kết sẽ
đặt mua Trái phiếu của VietinBank).

8. Cơ cấu giải thưởng
STT

Quà tặng

Giá trị (VND)

Số lượng

Thành tiền (VND)

1

Tiền mặt

1.000.000

260

260.000.000

2

1 chỉ vàng

4.300.000

50

215.000.000

3

3 chỉ vàng

12.900.000

4

51.600.000

4

5 chỉ vàng

21.500.000

2

8.000.000

316

534.600.000

Tổng giá trị

9. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để KM: 534.600.000 đồng (bằng chữ: Năm trăm ba mươi tư triệu sáu
trăm ngàn đồng chẵn).
10. Nội dung chi tiết của CTKM
a. Đối tượng KH:
- Tất cả các KH cá nhân (Bên mua bảo hiểm hoặc Người được bảo hiểm) tham gia SP bảo hiểm nhân thọ của
Aviva Việt Nam (ngoại trừ SP Phát An Tín Dụng) trên Kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng của Aviva
Việt Nam, đồng thời sử dụng dịch vụ tiền gửi của VietinBank.
b. Nội dung ưu đãi:
- Tất cả các KH thuộc đối tượng nêu trên có hợp đồng bảo hiểm (HĐBH) được nộp vào trong thời gian KM sẽ
được nhận phần quà như sau:

Phí bảo hiểm định kỳ quy
năm (APE) (triệu VND)

Quà tặng

Giá trị (VND)

50 ≤ APE < 100

Tiền mặt

1.000.000

100 ≤ APE < 200

1 chỉ vàng

4.300.000

200 ≤ APE < 300

3 chỉ vàng

12.900.000

APE ≥ 300

5 chỉ vàng

21.500.000

c. Một số quy định của CTKM:
- Phí áp dụng ưu đãi là Phí bảo hiểm định kỳ quy năm, tính trên từng HĐBH được ký kết thành công giữa
Aviva Việt Nam và KH.
- Ngày nộp vào của HĐBH là ngày được ghi nhận trên hệ thống Life Asia của Aviva Việt Nam.
- CTKM “Cùng Aviva nhận vàng, Canh Tý an khang” không áp dụng đối với các HĐBH hủy chuyển - là những
HĐBH đã phát hành trước thời gian triển khai, hủy trong 21 ngày cân nhắc, chuyển sang HĐBH khác trong
thời gian KM.
- KH tham gia CTKM “Cùng Aviva nhận vàng, Canh Tý an khang” được áp dụng đồng thời cùng CTKM “Ưu
đãi lãi suất tiền gửi cùng Aviva” diễn ra cùng thời gian.
- Quà tặng sẽ được chuyển cho KH khi HĐBH đã qua 21 ngày cân nhắc và còn hiệu lực tại thời điểm chốt số
liệu, vẫn đảm bảo điều kiện về phí bảo hiểm quy năm của CTKM. Trong trường hợp, Phí bảo hiểm định kỳ
quy năm của HĐBH thay đổi sau thời điểm chốt số liệu, phí tại thời điểm chốt số liệu sẽ là cơ sở để tính giá trị
quà tặng.
- Aviva Việt Nam chịu trách nhiệm thanh toán và nộp các loại thuế phát sinh từ việc nhận thưởng theo CTKM
này.
- Quà tặng chỉ vàng không được quy đổi thành tiền mặt.
d. Trách nhiệm thông báo
- Aviva Việt Nam cam kết thông báo công khai chi tiết nội dung của thể lệ CTKM thông qua Công văn chính
thức gửi tất cả các điểm bán hàng của Aviva Việt Nam; thông qua website www.aviva.com.vn.
- Aviva Việt Nam cam kết giải đáp mọi thắc mắc của KH thông qua việc công bố đầu mối liên hệ:
Phòng Dịch vụ KH - Hotline. 1900 633 369; wecare@aviva.com.vn
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Aviva Việt Nam.
Tòa nhà Mipec Tower, số 229 Tây Sơn, Quận Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3771 5577
e. Các quy định khác:
Mọi thay đổi (nếu có) liên quan đến điều kiện điều khoản của CTKM sẽ được Aviva Việt Nam công bố rộng
rãi, công khai trên website của Aviva Việt Nam.
Aviva Việt Nam cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về CTKM trên theo quy định của pháp
luật hiện hành.

