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 Chương trình khuyến mãi: “Tiết kiệm rộn ràng - Nhận ngàn yêu thương”.
2. Hàng hóa, dịch vụ để khuyến mãi: Gói bảo hiểm Ung thư vú - Pink Care VBI. Cụ thể:
Tên gói bảo hiểm

Gói bảo hiểm Ung thư vú Pink
Care VBI - Gói Nữ tính

Gói bảo hiểm Ung thư vú Pink
Care VBI - Gói Quyến rũ

Gói bảo hiểm Ung thư vú Pink
Care VBI - Gói Quý phái

Độ tuổi KH (tuổi)

Phí bảo hiểm (VND)

18 - 40

42.000

41 - 55

132.000

>=56

132.000

18 - 40

102.000

41 - 55

332.000

>=56

332.000

18 - 40

152.000

41 - 55

492.000

>=56

492.000

(Gói bảo hiểm có thời hạn bảo hiểm 1 năm kể từ ngày được cấp)
3. Thời gian khuyến mãi: Từ ngày 8/3/2021 đến hết ngày 29/4/2021 hoặc đến khi hết ngân sách của Chương trình
(tùy điều kiện nào đến trước).
4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mãi: Toàn quốc.
5. Hình thức khuyến mãi: Tặng Gói bảo hiểm Ung thư vú - Pink Care của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng
TMCP Công Thương Việt Nam (VBI) cho các KH gửi tiết kiệm tại VietinBank.
6. Khách hàng của Chương trình khuyến mãi (đối tượng hưởng khuyến mãi): KH cá nhân phát sinh mới món
tiền gửi tiết kiệm VND trả lãi sau kỳ hạn 12, 13 (tháng) tại quầy với số tiền tối thiểu từ 100 triệu VND trở lên.
7. Hàng hóa dịch vụ khuyến mãi: Tiền gửi tiết kiệm VND trả lãi sau kỳ hạn 12, 13 (tháng) tại quầy.
8. Nội dung khuyến mãi:
-

Tặng quà là Gói bảo hiểm Ung thư vú - Pink Care của VBI cho các KH đáp ứng điều kiện. Cụ thể:

Ưu đãi

Ưu đãi cho
KH nữ gửi
tiết kiệm

Ưu đãi cho
KH nam gửi
tiết kiệm

Số dư/món
TGTK (VND)

Quà tặng

Giá trị quà tặng (VND)

Từ 100 triệu dưới 500 triệu
VND

1 hợp đồng bảo hiểm
Ung thư vú Pink Care
VBI - Gói Nữ tính có
giá trị bảo vệ lên đến
50 triệu đồng

Nếu KH 18 - 40 tuổi: 42.000 VND
Nếu KH 41 - 55 tuổi: 132.000 VND
Nếu KH >=56 tuổi(*):132.000 VND

Từ 500 triệu dưới 1 tỷ đồng
VND

1 hợp đồng bảo hiểm
Ung thư vú Pink Care
VBI - Gói Quyến rũ có
giá trị bảo vệ lên đến
116 triệu đồng

Nếu KH 18 - 40 tuổi: 102.000 VND
Nếu KH 41 - 55 tuổi: 332.000 VND
Nếu KH >=56 tuổi(*): 332.000 VND

Từ 1 tỷ VND
trở lên

1 hợp đồng BH Ung
thư vú Pink Care VBI - Nếu KH 18 - 40 tuổi: 152.000 VND
Gói Quý phái có giá trị Nếu KH 41 - 55 tuổi: 492.000 VND
bảo vệ lên đến 174
Nếu KH >=56 tuổi(*): 492.000 VND
triệu đồng

Từ 100 triệu
VND trở lên

Giảm 35% phí 1 hợp đồng bảo hiểm Ung thư vú - Gói Nữ tính/hoặc Gói
Quyến rũ/ hoặc Gói Quý phái khi KH có nhu cầu mua bảo hiểm cho người
thân là nữ

(Gói bảo hiểm có thời hạn bảo hiểm 1 năm kể từ ngày được cấp)
(*): Trường hợp KH từ 56 tuổi trở lên chỉ được tái tục hợp đồng bảo hiểm, không được cấp mới hợp đồng bảo hiểm.
-

Ngân sách quà tặng dự kiến cho khách hàng nữ: 1.462.100.000 đồng (Một tỷ bốn trăm sáu mươi hai triệu
một trăm nghìn đồng chẵn).

-

KH nữ gửi tiết kiệm: Người được bảo hiểm là chính KH và yêu cầu phải thuộc đối tượng được bảo hiểm theo
quy định của sản phẩm bảo hiểm. Quà tặng được trao cho các KH sớm nhất đáp ứng điều kiện của CTKM.
Chương trình có thể kết thúc trước hạn nếu hết ngân sách.

-

KH nam gửi tiết kiệm: KH có thể mua bảo hiểm làm quà tặng cho người thân là nữ (gồm: Mẹ ruột, vợ, con ruột,
con nuôi hợp pháp, chị em ruột) thuộc đối tượng được bảo hiểm theo quy định của sản phẩm.

-

Mỗi KH chỉ nhận 1 quà (tương ứng 1 gói bảo hiểm)/ngày/điểm giao dịch.

-

Quà tặng không được quy đổi thành tiền.

9. Đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến CTKM:
-

Mọi thắc mắc liên quan đến Chương trình, KH vui lòng liên hệ các chi nhánh VietinBank trên toàn quốc hoặc
Tổng đài hỗ trợ KH: 1900 558 868; email: contact@vietinbank.vn.

10. Quy định về trách nhiệm thông báo:
-

Chi tiết nội dung của thể lệ CTKM được VietinBank đăng tải công khai trên website: www.vietinbank.vn và tại
địa điểm khuyến mãi.

11. Các quy định khác:

-

KH được tham gia đồng thời các nội dung CTKM này và nội dung quay số của CTKM “Gửi tiền lãi ngay - Vận
may trúng lớn” theo thông báo 2242/TB/TGĐ-NHCT63 ngày 9/12/2020 nếu thỏa mãn điều kiện của từng chương
trình, nhưng không được tham gia đồng thời với CTKM tiền gửi khác đang triển khai (nếu có) của VietinBank.

-

Thể lệ mới nhất và đầy đủ nhất là thể lệ được đăng tải trên website của VietinBank tại www.vietinbank.vn và tại
địa điểm khuyến mãi VietinBank có thể thay đổi nội dung, điều chỉnh điều kiện và điều khoản của Chương trình
cho phù hợp với điều kiện triển khai thực tế.

-

Mọi chi phí liên quan đến việc nhận thưởng sẽ do KH trúng thưởng tự chi trả.

-

VietinBank có toàn quyền trong việc ghi nợ/thu hồi toàn bộ giá trị giải thưởng/quà tặng của KH trong trường
hợp KH có hành vi lừa đảo, vi phạm quy định của Ngân hàng.

-

Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến CTKM này, VietinBank có trách nhiệm trực tiếp giải quyết,
nếu không thỏa thuận được tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

-

Nếu được KH đồng ý, VietinBank sẽ sử dụng các hình ảnh, tư liệu liên quan đến KH nhận thưởng trong các
chương trình quảng cáo, trên các phương tiện thông tin đại chúng.
VietinBank

