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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

ĐÓNG PHÍ NGAY – QUÀ LIỀN TAY 

1. Tên chương trình khuyến mại: “Đóng phí ngay – Quà liền tay” 
2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Trên toàn quốc 
3. Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: Thẻ điện thoại 
4. Hình thức khuyến mại: Nạp tiền trực tiếp vào số điện thoại của Khách hàng. 
5. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/04/2019 đến hết ngày 31/12/2019 hoặc đến khi hết 

ngân sách của chương trình (tùy điều kiện nào đến trước) 
6. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ Hưng Gia Toàn Mỹ của 

BIDV MetLife, các sản phẩm bảo hiểm bổ trợ đi kèm. 
7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại): Áp dụng 

cho tất cả Khách hàng (Bên mua bảo hiểm là cá nhân) thỏa mãn điều kiện chương trình. 
8. Cơ cấu quà tặng: 

STT Điều kiện Quà tặng 
Giá trị giải 

thưởng 
(VNĐ) 

Số lượng  
Thành tiền 

(VNĐ) 

1 

Hợp đồng có Phí bảo 
hiểm đóng thêm (EP) từ 

10 triệu đến dưới 30 triệu 
VNĐ 

Thẻ điện thoại 100.000 4.814 481.400.000 

2 
Hợp đồng có EP từ 30 
triệu đến dưới 50 triệu 

VNĐ 
Thẻ điện thoại 200.000 1.452 290.400.000 

3 
Hợp đồng có EP từ 50 

triệu đến dưới 100 triệu 
VNĐ 

Thẻ điện thoại 300.000 1.025 307.500.000 

4 
Hợp đồng có EP từ 100 

triệu VNĐ trở lên 
Thẻ điện thoại 500.000 268 134.000.000 

Tổng cộng 7.559 1.213.300.000 
 

Tổng giá trị giải thưởng là: 1.213.300.000 đồng 
(Bằng chữ: Một tỷ hai trăm mười ba triệu ba trăm nghìn đồng chẵn) 

9. Điều kiện nhận quà:  
 Phí bảo hiểm đóng thêm từ năm thứ hai của hợp đồng tham gia sản phẩm Hưng Gia 

Toàn Mỹ;  
 Phí bảo hiểm đóng thêm chỉ tính trong thời gian khuyến mại; 
 Phí bảo hiểm đóng thêm chỉ áp dụng khi thực hiện cùng đóng phí định kỳ;  
-  Quà tặng của chương trình sẽ được tính theo mức phí bảo hiểm đóng thêm của từng 

hợp đồng. 
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Ghi chú: 

- Quà tặng không được chuyển nhượng và không được quy đổi thành tiền mặt hay hiện vật 
khác.  

- Quà tặng sẽ được nạp trực tiếp vào số điện thoại đăng ký trên Hợp đồng bảo hiểm hoặc 
chuyển mã thẻ nạp điện thoại theo thuê bao số điện thoại đăng ký trên Hợp đồng bảo 
hiểm 

10. Nội dung chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại: 
- Hàng tháng, Bộ phận Chăm sóc khách hàng của BIDV MetLife sẽ cập nhật báo cáo về 

chương trình và danh sách kết quả các hợp đồng thỏa mãn điều kiện khuyến mại và 
chuyển quà tặng cho khách hàng tương ứng trong vòng 10 ngày. 

- Thời hạn cuối cùng trao quà cho tất cả khách hàng là ngày 31/03/2020. 
- BIDV MetLife không chịu trách nhiệm trao quà cho những khách hàng có thuê bao số 

điện thoại đã đăng ký trên Hợp đồng bảo hiểm không tồn tại hoặc thay đổi số mới mà 
chưa đăng ký lại với BIDV MetLife tại thời điểm trao quà tặng 

- BIDV MetLife không chịu trách nhiệm trao quà cho những khách hàng có số điện 
thoại đã đăng ký trên Hợp đồng bảo hiểm nhưng không phải do chủ hợp đồng bảo 
hiểm sử dụng 

11. Quy định về đầu mối giải đáp thắc mắc: 

Để giải đáp mọi thắc mắc về chương trình khuyến mại, khách hàng vui lòng liên hệ trực 
tiếp theo số điện thoại Hotline: (824) 6282 0606 hoặc email wecare@bidvmetlife.com.vn 
để được giải quyết. 

12. Trách nhiệm thông báo: 
BIDV MetLife có trách nhiệm thông báo công khai nội dung chi tiết của thể lệ chương 
trình khuyến mại cho các chi nhánh của BIDV tại địa bàn thực hiện khuyến mại và trên 
trang web của Liên doanh (www.bidvmetlife.com.vn). 

13. Các quy định khác: 
- BIDV MetLife sẽ khấu trừ thuế liên quan theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện 

hành vào giá trị quà tặng (nếu có) trước khi trao cho khách hàng và chịu trách nhiệm 
làm thủ tục thanh toán các khoản thuế liên quan đến các quà tặng khác (nếu có). Khách 
hàng chịu trách nhiệm cung cấp các chứng từ, thông tin có liên quan tới việc thực hiện 
thủ tục thanh toán và khấu trừ thuế liên quan đến quà tặng khi được yêu cầu (nếu có). 

- BIDV MetLife được quyền sử dụng tên, hình ảnh và địa chỉ của Khách hàng đủ điều 
kiện nhận quà vào mục đích truyền thông khi đã thông báo trước cho khách hàng về 
chương trình khuyến mại và không phải trả thêm bất kỳ chi phí nào cho Khách hàng 
đủ điều kiện nhận quà; 

- BIDV MetLife cam kết lưu trữ các bằng chứng trúng thưởng để phục vụ cho công tác 
kiểm tra giám sát. 

- BIDV MetLife cam kết quà tặng là chính xác như đã công bố. Trường hợp đến thời 
điểm trao thưởng nếu vì một lý do nào đó mà BIDV MetLife không thể cung cấp các 
quà tặng đã nêu, BIDV MetLife sẽ thay thế bằng quà tặng khác cùng loại có giá trị 
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tương đương trên cơ sở chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thông báo 
tới Khách hàng đủ điều kiện nhận quà. 

- Khách hàng có quyền khiếu nại về chương trình (nếu có) trong vòng 30 ngày làm việc 
kể từ ngày kết thúc Chương trình khuyến mại. Hết thời haṇ trên, BIDV MetLife sẽ 
không chiụ trách nhiêṃ xử lý các khiếu naị của khách hàng. 

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, 
BIDV MetLife 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.  

- Quà tặng sẽ được cung cấp, sử dụng theo chính sách của nhà cung cấp quà tặng. BIDV 
MetLife không có bất cứ ràng buộc hoặc chịu trách nhiệm nào liên quan hoặc phát 
sinh từ việc sử dụng sản phẩm/dịch vụ giữa nhà cung cấp và khách hàng đủ điều kiện 
nhận quà và/hoặc bất kỳ tranh chấp nào, nếu có. 

- Trong trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại liên quan đến chương trình 
khuyến mại này, BIDV MetLife có trách nhiệm trực tiếp giải quyết và mọi quyết định 
cuối cùng sẽ thuộc về BIDV MetLife. 

 

 


