
 

Anh/Chị Chuyên viên tư vấn AIA thân mến, 

Với mục tiêu hướng Khách hàng trải nghiệm các dịch vụ số trong chiến lược số hóa theo 

lộ trình đối với từng khu vực cho tất cả các dịch vụ của AIA để mang đến sự thuận tiện, 

an toàn và đáp ứng nhu cầu của từng khách hàng khi đồng hành cùng AIA Việt Nam. 

Chúng tôi xin thông tin đến Anh/Chị Chương trình quà tặng Khách hàng VIP nhân dịp 

năm mới 2023 như sau: 

A. LỊCH NĂM MỚI 2023 

I. ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG & CHI TIẾT QUÀ TẶNG: 

Đối tượng Khách hàng Quà tặng mỗi Khách hàng  

Khách hàng VIP cá nhân hạng Fuji, Mont 

Blanc và Everest tại 05 thành phố trực 

thuộc trung ương: Hà Nội, Hồ Chí Minh, 

Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng 

Ví quà điện tử MyVIP (*) trị giá 

100.000đ 



Khách hàng VIP cá nhân hạng Fuji tại các 

tỉnh thành khác (không thuộc 05 thành 

phố trực thuộc trung ương) 

Lịch bàn 2023 

Khách hàng VIP cá nhân hạng Mont Blanc 

và Everest tại các tỉnh thành khác (không 

thuộc 05 thành phố trực thuộc trung 

ương) 

Lịch bloc 2023 & 10 bao lì xì 

Khách hàng VIP doanh nghiệp Lịch bloc 2023   

Anh/Chị Đại lý có thể tham khảo tiêu chuẩn Khách hàng VIP tại 

https://www.aia.com.vn/vi/dich-vu-khach-hang/gioi-thieu-cac-hoat-dong-cham-

soc-khach-hang.html    

II. THỜI GIAN GỬI LỊCH DỰ KIẾN: 

✓ Ví quà điện tử MyVIP dự kiến gửi trực tiếp đến số điện thoại cá nhân 

Khách hàng đã đăng ký với AIA Việt Nam vào ngày 30/11/2022 dành 

cho Khách hàng đạt tiêu chuẩn Khách hàng VIP trước ngày 

30/11/2022. 

✓ Lịch bàn/Lịch bloc dự kiến gửi trực tiếp đến Khách hàng theo địa chỉ cá 

nhân đã đăng ký với AIA Việt Nam vào ngày 01/12/2022 dành cho 

Khách hàng đạt tiêu chuẩn Khách hàng VIP trước ngày 30/11/2022. 

(*) Ví quà điện tử MyVIP là quà tặng để Khách hàng đổi các món quà 

theo nhu cầu cá nhân như: lịch bàn/lịch bloc, nạp tiền điện thoại, đổi 

voucher siêu thị/ ẩm thực…. Ngoài ra, khách hàng có thể tham khảo 

nhiều sự lựa chọn tại https://ketnoiqua.com.vn khi nhận tin nhắn quà 

tặng.  

(**) Nội dung tin nhắn Khách hàng sẽ nhận được: [CSKH] AIA gui tang 

Quy khach Vi qua Tet 100.000d. Vui long nhan qua 

tai https://ketnoiqua.com.vn. Kinh chuc Quy khach suc khoe, hanh phuc 

va thanh cong. 

 

B. QUÀ TẾT NGUYÊN ĐÁN 

I. ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG & CHI TIẾT QUÀ TẶNG: 

Đối tượng Khách hàng Quà tặng mỗi Khách hàng 

Khách hàng VIP cá nhân hạng 

Everest (Phí Bảo hiểm quy năm 

(ANP) của (các) Hợp đồng bảo 

hiểm có hiệu lực từ 130 triệu 

đồng trở lên)  

Ví quà tặng điện tử MyVIP trị giá 700.000 

đồng 

  

 

Khách hàng VIP doanh nghiệp  

hạng 

Everest (Phí Bảo hiểm quy năm 

(ANP) của (các) Hợp đồng bảo 

hiểm có hiệu lực từ 130 triệu 

đồng trở lên)  

Hộp quà Tết trị giá 700.000 đồng 

  

 

https://www.aia.com.vn/vi/dich-vu-khach-hang/gioi-thieu-cac-hoat-dong-cham-soc-khach-hang.html
https://www.aia.com.vn/vi/dich-vu-khach-hang/gioi-thieu-cac-hoat-dong-cham-soc-khach-hang.html
https://ketnoiqua.com.vn./


 

II. THỜI GIAN TẶNG QUÀ TẾT DỰ KIẾN: 

▪ Đối với Khách hàng VIP cá nhân đạt tiêu chuẩn Khách hàng VIP tính đến ngày 

31/12/2022: từ ngày 05/01/2023 đến ngày 10/01/2023.   

 ▪ Đối với Khách hàng VIP doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn Khách hàng VIP tính đến 

ngày 31/12/2021: từ ngày 05/01/2023 đến ngày 10/01/2023.  

III. HÌNH THỨC NHẬN QUÀ:  

▪ Đối với Khách hàng VIP cá nhân: Ví quà tặng điện tử sẽ được gửi đến số điện 

thoại cá nhân Khách hàng đã đăng ký với AIA Việt Nam. 

 ▪ Đối với Khách hàng VIP doanh nghiệp: Hộp quà sẽ được gửi trực tiếp đến Khách 

hàng qua địa chỉ của Khách hàng đã đăng ký với AIA Việt Nam.   

Rất mong các Anh/Chị Chuyên viên tư vấn sẽ cùng với công ty hỗ trợ Khách hàng 

trong hành trình chuyển đổi dịch vụ số này. Trường hợp cần thêm thông tin, 

Anh/Chị vui lòng email: AIAVNCustomerCare@aia.com. 

Chúc Anh/Chị nhiều sức khỏe và thành công trong năm 2023. 

           Trân trọng, 

           Wanda Britton 

 

 

            Phó Tổng Giám Đốc Khách Hàng 

 


