THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI
Mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự (TNDS) xe máy LÀ CHỌN VBI
Bằng việc tham gia Chương trình này, chủ tài khoản mặc định chấp nhận tất cả các điều khoản và điều
kiện của Chương trình được liệt kê theo nội dung cụ thể như dưới đây.
1.

Thời gian triển khai: Từ ngày 5/5/2021 đến ngày 1/6/2021.

2.

Hình thức khuyến mãi: Tặng giải thưởng tiền mặt mỗi tuần. Tặng 1 xe máy SH 2021 trong tháng.

3.

Đối tượng được hưởng khuyến mãi: Tất cả khách hàng mua Bảo hiểm tự nguyện người ngồi trên xe cho xe
máy (luôn được mua kèm với Bảo hiểm bắt buộc TNDS xe máy trên iPay), trên các kênh bán của VBI và
nhận giấy chứng nhận điện tử có kèm dãy số tương ứng hiển thị trên giấy. Điều kiện khác: Nhận giấy chứng
nhận điện tử, không áp dụng cho khách hàng lấy ấn chỉ viết tay.

4.

Cơ cấu giải thưởng:
Cơ cấu giải thưởng

Giải tuần cho khách hàng mua
bảo hiểm xe máy
Mỗi tuần 1 giải
Giải tháng cho khách hàng mua
bảo hiểm xe máy.

Nội dung giải thưởng

Trị giá giải thưởng
(VND)

Số giải

Thành tiền
(VND)

Tiền mặt

3.000.000

4

12.000.000

Xe máy SH 2021

71.000.000

1

71.000.000

5

83.000.000

Tổng cộng:
5.

Cách thức tham gia Chương trình khuyến mãi:

a. Điều kiện tham gia quay số
-

Khách hàng mua bảo hiểm TNDS xe máy và mua kèm bảo hiểm người ngồi trên xe từ ngày 5/5/2021 1/6/2021.

-

Khách hàng đăng ký nhận giấy chứng nhận điện tử.

-

Khách hàng sử dụng dãy số của giấy chứng nhận điện tử đó làm cơ sở để tham gia quay số trúng thưởng. Bằng
chứng xác định trúng thưởng là dãy số của giấy chứng nhận điện tử bắt đầu từ 0012 – xxxxxxxxx đối với xe
máy.

b. Thời gian phát hành bằng chứng xác định trúng thưởng & thời gian quay số

-

Giải tuần: Khách hàng mua và sở hữu giấy chứng nhận điện tử bảo hiểm có đủ điều kiện quay số, các giấy
chứng nhận điện tử được phát hành từ thứ Tư của tuần trước đến hết thứ Ba của tuần tiếp theo. Khách hàng có
giấy chứng nhận phát hành trong tuần nào sẽ chỉ tham gia quay số 1 lần trong buổi quay số trúng thưởng cho
tuần đó.
Các tuần gồm:

-

Tuần phát hành giấy chứng nhận điện tử

Thời gian quay số giải tuần

Tuần : Từ 5/5 đến 11/5/2021

Ngày: 14/5/2021

Tuần : Từ 12/5 đến 18/5/2021

Ngày: 21/5/2021

Tuần : Từ 19/5 đến 25/5/2021

Ngày: 28/5/2021

Tuần : Từ 26/5 đến 1/6/2021

Ngày: 4/6/2021

Giải tháng: Khách hàng mua và sở hữu giấy chứng nhận điện tử bảo hiểm có đủ điều kiện quay số, các giấy
chứng nhận điện tử được phát hành trong giai đoạn: Từ ngày 5/5/2021 đến ngày 1/6/2021 sẽ tham gia quay số
dành giải tháng
Ngày phát hành giấy chứng nhận điện tử
Giai đoạn: Từ 5/5/2021 đến 1/6/2021

-

Thời gian quay số giải tháng
Ngày: 4/6/2021

Địa điểm quay số xác định trúng thưởng: Trụ sở chính VBI tại Hà Nội - Tầng 11, tòa nhà 126 Đội Cấn, quận
Ba Đình, TP. Hà Nội.

-

Cách thức xác định trúng thưởng: Thực hiện quay số trúng thưởng qua phần mềm với dãy số gồm 9 chữ số
tương ứng theo danh sách khách hàng mua bảo hiểm TNDS. Thực hiện quay trực tiếp và phát trên trang
Facebook chính của Tổng Công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.

c. Thông báo trúng thưởng
-

Sau khi thực hiện quay số trúng thưởng theo từng đợt như trên và thông báo danh sách trúng thưởng qua phát
trực tiếp (livestream) trên trang Facebook VBI, trong 3 ngày làm việc kể từ ngày quay số có kết quả khách
hàng trúng thưởng của từng đợt, VBI sẽ liên hệ qua số điện thoại mà khách hàng đăng ký khi mua bảo hiểm
TNDS và bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe.

-

Khách hàng sẽ cung cấp cho VBI các thông tin và giấy tờ sau: Họ tên, địa chỉ nơi sinh sống, số và ảnh chụp
chứng minh thư/căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng, chi nhánh ngân hàng sau khi được VBI liên hệ và
thông báo trúng thưởng. Khách hàng cần cung cấp đầy đủ thông tin và giấy tờ qua Email:
marketing.vbi@vietinbank.vn, người phụ trách: Nguyễn Ngọc Huyền, trong vòng 30 ngày kể từ ngày quay số
có kết quả xác định khách hàng trúng thưởng.

d. Thủ tục trao thưởng

-

Đối với giải thưởng tuần: VBI thực hiện trao thưởng bằng hình thức chuyển khoản theo thông tin số tài khoản
khách hàng đã cung cấp. Thời hạn kết thúc trao thưởng: 45 ngày kể từ ngày kết thúc Chương trình khuyến mãi.

-

Đối với giải thưởng tháng:

 Địa điểm trao thưởng: Công ty Bảo hiểm VietinBank (VBI) - Tầng 11, tòa nhà 126 Đội Cấn, quận Ba Đình,
TP. Hà Nội nếu khách hàng sinh sống tại Hà Nội; hoặc tại 1 trong 35 Văn phòng Công ty thành viên của VBI
trên toàn quốc nếu khách hàng không sinh sống tại Hà Nội.
 Khách hàng cần xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân làm bằng chứng để nhận giải. Thời hạn
thực hiện trao thưởng trong vòng 45 ngày kể từ ngày có kết quả quay số.
 Trách nhiệm của khách hàng trúng thưởng đối với chi phí phát sinh khi nhận thưởng, thuế thu nhập không
thường xuyên: Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm tự chi trả thuế thu nhập cá nhân.
6. Cách thức tham gia Chương trình:
Bước 1: Đăng nhập ứng dụng VietinBank iPay Mobile. Chọn “Đặt mua bảo hiểm”
Bước 2: Lựa chọn Bảo hiểm TNDS xe máy
Bước 3: Tìm hiểu thông tin sản phẩm và cho vào giỏ hàng thanh toán
Bước 4: Nhập thông tin và hoàn tất thanh toán.
7. Quy định về đầu mối giải đáp thắc mắc
- Mọi thông tin thắc mắc về Chương trình khuyến mãi, khách hàng liên hệ Hotline: 024 3211 5140 (Máy lẻ
(ext): 378)
- Mọi thông tin thắc mắc của khách hàng liên quan đến sử dụng dịch vụ VietinBank iPay Mobile, khách hàng
vui lòng liên hệ các Chi nhánh/Phòng giao dịch của VietinBank trên toàn quốc hoặc Tổng đài hỗ trợ khách
hàng: 1900 558 868; email: contact@vietinbank.vn.

