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THÔNG BÁO NỘI BỘ  

Chương Trình Thi Đua 
 

 
Ngày:  01/12/2022 
Memo:  147B-DEC22-NW 

[AIA – INTERNAL] 

 
Đồng hành và hỗ trợ các Anh/Chị Chuyên viên tư vấn gắn kết và mở rộng tương tác với Khách hàng hiện hữu, 

Công ty giới thiệu chương trình “CẬP NHẬT NGAY – NHẬN QUÀ HAY” dành cho các Anh/Chị Chuyên 

viên tư vấn thông qua hình thức Quay số may mắn với nhiều giải thưởng vô cùng hấp dẫn. Nội dung chi tiết như 

sau: 

ĐỐI TƯỢNG Chuyên Viên Tư Vấn 
và Tư Vấn Tài Chính 
Công Nghệ (từ SA trở 
lên) Kênh Truyền 
Thống 

Chuyên Viên Hoạch 
Định Tài Chính và Tư 
Vấn Tài Chính Công 
Nghệ (từ XP/LA PA) 
Kênh Exchange  

Chuyên Viên Quan Hệ 
Khách Hàng (từ RM trở 
lên) Kênh Nest by AIA 

THỜI GIAN Từ 01/12/2022 đến ngày 31/12/2022 
 

CÁCH THỨC  
THAM GIA 

CHƯƠNG TRÌNH
  

 

Mỗi 5 Khách hàng hiện hữu (*) tham gia 
đúng và đầy đủ thể lệ Chương trình được 
quy định tại Phụ lục “CNN-NQH - Điều 
Khoản & Điều kiện”.  
 
Anh/Chị CVTV sẽ nhận được một mã quay 
số may mắn. 
 

Mã quay số của Anh/Chị sẽ được AIA cấp 

theo thứ tự ngẫu nhiên sau khi kết thúc 

thời gian thi đua. 

Càng nhiều Khách hàng tham gia Chương 
trình, Anh/Chị sẽ nhận được nhiều mã quay 
số may mắn, tăng tỉ lệ trúng thưởng 
chương trình. 
 

GIẢI THƯỞNG Thông qua hình thức Quay số may mắn với cơ cấu giải thưởng như sau: 

 

 
 

 

 

  
 

Lưu ý: Số lượng Khách hàng tham gia không giới hạn và (*) Khách hàng hiện hữu Là Bên mua bảo 

hiểm của sản phẩm chính của hợp đồng bảo hiểm đã được phát hành trước ngày 01/12/2022 và đang còn 
hiệu lực với AIA Việt Nam tại thời điểm trả thưởng. 

 

Phiếu Mua Sắm Gotit trị giá 

10.000.000 
đồng/giải 

01 GIẢI NHẤT 

Phiếu Mua Sắm Gotit trị giá 

5.000.000 
đồng/giải 

05 GIẢI NHÌ 

Phiếu Mua Sắm Gotit trị giá 

1.000.000 
đồng/giải 

35 GIẢI BA 
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Các điều khoản chung: 

1. Người trúng thưởng sẽ được xác định qua hình thức Quay số may mắn. Mỗi Anh/Chị có thể nhận được nhiều 

giải thưởng trong chương trình này. 

2. Mã quay số may mắn của Anh/Chị sẽ được thông báo vào ngày 09/01/2023. 

3. Sự kiện xác định người trúng thưởng sẽ được được tổ chức vào ngày 12/01/2023. 

4. Kết quả sẽ được thông báo chính thức sau khi kết thúc thời gian thi đua (dự kiến ngày 16/01/2023). 

5. Thông tin CVTV đang phụ trách của Khách hàng tham gia thành công chương trình “CẬP NHẬT NGAY, NHẬN 

QUÀ NGAY” được chốt tại thời điểm kết thúc thời gian thi đua. 

6. Giải thưởng sẽ được gửi đến CVTV thông qua số điện thoại do CVTV cung cấp cho AIA Việt Nam. AIA Việt Nam 

không chịu trách nhiệm đối với các trường hợp CVTV không nhận được quà do cung cấp sai số điện thoại. 

7. Những trường hợp khiếu nại trong cuộc thi này (sau khi được đề nghị duyệt bởi Phó Tổng Giám Đốc Phát Triển Kinh 

Doanh) phải được gởi đến Phòng Thi Đua và Truyền Thông để xem xét trong vòng 15 ngày theo lịch kể từ ngày 

thông báo kết quả cuộc thi.  

8. Khoản Thưởng chỉ được trao cho Anh/Chị đạt điều kiện của Chương trình và có hợp đồng đại lý với Công ty 

còn hiệu lực tại thời điểm chi trả. Anh/chị nhận giải thưởng phải chịu thuế theo quy định hiện hành.  

9. Giải thưởng sẽ không được quy đổi thành tiền mặt.  

10. Công ty có quyền xem xét sửa đổi hoặc thay đổi hoặc ngừng Chương trình tại bất cứ thời điểm nào tùy theo 

quyết định của Công ty tại từng thời điểm. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, quyết định của Công ty là quyết 

định cuối cùng. 

11. Việc sử dụng Phiếu mua sắm Gotit sẽ tuân theo điều khoản và điều kiện cụ thể của Công ty Cổ phần DAYONE 

tại https://www.gotit.vn/how-to-use. 

Chúc các Anh/Chị thành công 

 

 

Wanda Britton 

Phó Tổng Giám Đốc Khách Hàng 

 

 

 

Võ Quyết Thắng 

Phó Tổng Giám Đốc Phát Triển Kinh Doanh 

 

 

 

https://www.gotit.vn/how-to-use

