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Số: AIAVN/DS/2208-165 Hồ Chí Minh	, ngày 23 tháng 08 năm 2022

THÔNG BÁO THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI

Kính gửi: Sở  Công  thương  các  Tỉnh/  Thành  phố:  Tỉnh  Đồng

Nai;Tỉnh  Khánh  Hòa;Tỉnh  Nghệ  An;Tỉnh  Quảng

Ninh;Thành phố Hải Phòng;Tỉnh Thanh Hóa;Thành phố

Đà Nẵng.

Tên thương nhân: CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ AIA (VIỆT NAM)

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 14-15, Tòa nhà Saigon Centre Tháp 2, 67 Lê Lợi, Phường Bến

Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0904757022    Fax:    Email: dat-nhan.tran@aia.com

Mã số thuế: 0301930337

Người liên hệ: Trần Đạt Nhân     Điện thoại: 0904757022

Căn cứ Luật thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của

Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại,

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ AIA (VIỆT NAM) thông báo chương trình

khuyến mại như sau:

1. Tên chương trình khuyến mại: 	Tháng 9 Sang – Quà Ngập Tràn

2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Tỉnh Đồng Nai;Tỉnh Khánh Hòa;Tỉnh Nghệ An;Tỉnh

Quảng Ninh;Thành phố Hải Phòng;Tỉnh Thanh Hóa;Thành phố Đà Nẵng.

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 01/09/2022 đến ngày 30/09/2022.

5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Tất cả các sản phẩm bảo hiểm chính và sản phẩm bảo

hiểm bổ sung đi kèm của AIA Việt Nam được phân phối qua hệ thống văn phòng exchange

của AIA Việt Nam (sau đây gọi chung là “Văn phòng exchange”).



của AIA Việt Nam (sau đây gọi chung là “Văn phòng exchange”).

Số lượng hàng hóa, dịch vụ (nếu có):

6. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: -Vàng 24K (định lượng 02 chỉ; 01 chỉ và 0,5 chỉ);

Ghi chú: vàng 24k của PNJ hoặc SJC tùy theo điều kiện thực tế tại thời điểm trao quà thưởng

và đảm bảo mọi quyền lợi của khách hàng theo Chương trình khuyến mại.

-Phiếu quà tặng Got It trị giá 400.000 đồng (Bốn trăm nghìn đồng chẵn) do Công ty Cổ phần

DAYONE phát hành. Việc sử dụng E-Voucher sẽ tuân theo các điều khoản và điều kiện của

Công ty Cổ phần DAYONE.

7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại):

bao gồm các cá nhân và tổ chức mua hợp đồng bảo hiểm bao gồm sản phẩm bảo hiểm chính

và có thể kèm theo sản phẩm bảo hiểm bổ sung (không bắt buộc) được quy định tại mục 5

trên đây và đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

a)Sản phẩm bảo hiểm được mua thông qua hệ thống Văn phòng exchange của AIA Việt

Nam; và

b)Tổng phí bảo hiểm mới năm đầu tiên thực thu tại kỳ đóng phí bảo hiểm đầu tiên

(“NFYP”), bao gồm phí của sản phẩm chính và sản phẩm bổ sung (nếu có) (và không bao

gồm phí tích lũy) của các hợp đồng bảo hiểm (“HĐBH”) của cùng 01 (một) Bên mua bảo

hiểm quy định tại điểm a Mục 10 phải đạt từ 15.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm triệu

đồng chẵn) trở lên; và

c)Ngày khách hàng nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm (“HSYCBH”) và ngày AIA Việt Nam chấp

thuận bảo hiểm phải nằm trong khoảng thời gian quy định tại điểm a Mục 10; và

d)Khách hàng phải là Bên mua bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm.

8. Cơ cấu giải thưởng (nội dung giải thưởng, giá trị giải thưởng, số lượng giải thưởng):

-Tổng NFYP của tất cả các HĐBH có cùng 01 (một) Bên mua bảo hiểm đạt từ 60 triệu đồng

trở lên, khách hàng nhận 02 chỉ vàng 24K PNJ hoặc SJC.

- Tổng NFYP của tất cả các HĐBH có cùng 01 (một) Bên mua bảo hiểm đạt từ 35 triệu đồng

đến dưới 60 triệu đồng, khách hàng nhận 01 chỉ vàng 24K PNJ hoặc SJC.

-Tổng NFYP của tất cả các HĐBH có cùng 01 (một) Bên mua bảo hiểm đạt từ 18 triệu đồng

đến dưới 35 triệu đồng, khách hàng nhận 0,5 chỉ vàng 24K PNJ hoặc SJC.

-Tổng NFYP của tất cả các HĐBH có cùng 01 (một) Bên mua bảo hiểm đạt từ 15 triệu đồng

đến dưới 18 triệu đồng, khách hàng nhận E-Voucher Got It trị giá 400.000 đồng (Bốn trăm

nghìn đồng chẵn).

9. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Tổng giá trị hàng hóa khuyến mại của

chương trình này là 1.477.000.000 đồng (Một tỷ bốn trăm bảy mươi bảy triệu đồng chẵn).



10. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại: 	a)Thời gian khuyến mại:  Từ ngày

01/09/2022 đến ngày 30/09/2022, trong đó thời gian khách hàng nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm

(“HSYCBH”) phải nằm trong khoảng thời gian từ ngày 01/09/2022 đến ngày 10/09/2022 và

thời gian AIA Việt Nam chấp thuận phát hành hợp đồng bảo hiểm phải nằm trong khoảng

thời gian từ ngày 01/09/2022 đến hết ngày 30/09/2022.

b)Ngày nộp HSYCBH được tính căn cứ trên ngày NFYP được ghi nhận trong tài khoản của

AIA Việt Nam. Hợp đồng chuyển phí từ các hợp đồng hủy trong thời gian cân nhắc sẽ không

được tính vào chương trình này.

c)Thời điểm xét NFYP để tính thưởng là tại thời điểm kết thúc thời gian khuyến. Trường

hợp khách hàng điều chỉnh tăng hoặc giảm NFYP sau khi kết thúc thời gian khuyến mại thì:

i.Khoản phí bảo hiểm tăng thêm sẽ không được cộng vào để tính thưởng;

ii.Khoản phí bảo hiểm giảm sẽ được trừ ra trước khi tính thưởng.  Khách hàng sẽ không

được nhận quà tặng của Chương trình này nếu việc giảm NFYP dẫn đến Hợp đồng bảo hiểm

không đủ điều kiện được quy định trên đây.

d)Trường hợp khách hàng mua nhiều HĐBH và các HĐBH đó thỏa điều kiện của Chương

trình thì tổng NFYP của các hợp đồng này sẽ được cộng lại để tính mức NFYP tổng cho việc

xét thưởng như quy định tại điểm b Mục 10 và Mục 8. Mỗi khách hàng chỉ nhận 01 (một)

quà tặng có giá trị cao nhất.

e)Kết quả của Chương trình khuyến mại sẽ được AIA Việt Nam công bố trên website

www.aia.com.vn theo thời gian như sau:

-Ngày 07/11/2022 công bố kết quả và trao thưởng bắt đầu từ ngày 14/11/2022.

f)Quà tặng sẽ được gửi đến khách hàng là Bên mua bảo hiểm theo thời hạn quy định, cùng

với điều kiện là (các) HĐBH của khách hàng vẫn còn hiệu lực tại thời điểm gửi quà.

g)AIA Việt Nam sẽ gửi quà tặng cho khách hàng là Bên mua bảo hiểm theo thông tin liên hệ

mà khách hàng đã cung cấp và được ghi nhận trên hệ thống AIA Việt Nam tại thời điểm tính

thưởng. AIA Việt Nam không chịu trách nhiệm trong trường hợp không thể chuyển quà do

thông tin cung cấp bị sai. Trong trường hợp AIA Việt Nam không thể liên hệ khách hàng

nhận giải trong vòng 03 (ba) tháng kể từ ngày thông báo kết quả, AIA Việt Nam sẽ hủy kết

quả tặng quà đối với khách hàng này.

Trình tự thông báo kết quả:

i.AIA Việt Nam công bố kết quả trên website www.aia.com.vn  & gởi tin nhắn sms thông

báo và chúc mừng khách hàng nhận giải thưởng, nội dung tin nhắn:

“AIAVN chuc mung HD U123456789 nhan thuong Thang 9 Sang – Qua Ngap Tran. Tu

ngay DD/MM – DD/MM, Viettel se goi xac nhan ngay & dia chi giao qua.”

ii.Viettel Post – đơn vị vận chuyển liên hệ (gọi điện thoại) cho khách hàng để xác nhận địa

chỉ & lịch hẹn giao giải thưởng.

iii.Viettel Post tiến hành giao quà thưởng theo thông tin đã xác nhận với khách hàng.

h)AIA Việt Nam có quyền thu hồi và/hoặc không tặng quà cho khách hàng nếu (i) có bất kỳ

thay đổi nào đối với (các) HĐBH dẫn đến việc khách hàng không đảm bảo điều kiện theo

Chương trình, hoặc (ii) tại thời điểm tặng quà, (các) HĐBH không còn hiệu lực.

i)Quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.

j)Nếu vì ảnh hưởng của sự kiện bất khả kháng (theo quy định của pháp luật) nằm ngoài tầm



kiểm soát của AIA Việt Nam mà Chương trình khuyến mại không được diễn ra như kế

hoạch, AIA Việt Nam 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 hành.

11. Tên của các thương nhân cùng thực hiện, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể

của từng thương nhân tham gia thực hiện trong chương trình (Trường hợp nhiều thương

nhân cùng phối hợp thực hiện chương trình khuyến mại hoặc thương nhân kinh doanh dịch

vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa

thuận (văn bản thỏa thuận/hợp đồng gửi kèm))

AIA Việt Nam không kết hợp cùng thương nhân nào khác để thực hiện Chương trình này.

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ AIA (VIỆT NAM) 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.

 

 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯƠNG NHÂN

(Ký tên và đóng dấu)
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