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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 
 

1. Tên chương trình khuyến mại: “17 NĂM VÌ BẠN LÀ CẢ THẾ GIỚI”  

 

2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc. 

 

3. Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền kèm theo việc mua 

bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. 

 

4. Thời gian khuyến mại: từ 29/04/2022 đến hết ngày 28/05/2022. 

 

5. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại: Hợp đồng Bảo hiểm do Chubb Life phát hành thông qua 

tất cả các kênh phân phối của Chubb Life trên toàn quốc, bao gồm sản phẩm bảo hiểm chính 

và các sản phẩm bổ sung đi kèm (“Hợp đồng Bảo hiểm”).  

 

6. Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: Bộ lều cắm trại (camping). 

 

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

hàng là Bên mua Bảo hiểm đáp ứng các điều kiện, quy định tại mục 10.1 dưới đây. 

 

8. Cơ cấu giải thưởng: 

 

STT Quà tặng 

Giá trị tương đương 

(VNĐ/mỗi quà tặng) 

(đã bao gồm 8% 

VAT) 

Số lượng 

quà tặng 

Tổng giá trị  

quà tặng (VNĐ) 

(đã bao gồm 8% 

VAT) 

01 Bộ lều cắm trại (camping)  499.932 1.700 849.884.400 

TỔNG CỘNG 

(đã bao gồm VAT) 
1.700 849.884.400 

 

9. Tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: 849.884.400 VNĐ (tám trăm bốn 

mươi chín triệu, tám trăm tám mươi bốn ngàn, bốn trăm đồng Việt Nam). 

 

10. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại:  

 

10.1 Điều kiện, cách thức, thủ tục tham gia Chương trình khuyến mại: 

 

a. Khách hàng là Bên mua Bảo hiểm của Hợp đồng Bảo hiểm do Chubb Life phát hành, thỏa 

mãn đồng thời tất cả điều kiện dưới đây sẽ được tham gia chương trình khuyến mại: 
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(i) 1.700 hồ sơ yêu cầu bảo hiểm đầu tiên được nộp và được Chubb Life phát hành Hợp 

đồng Bảo hiểm trong thời gian khuyến mại; 

 

(ii) Hợp đồng Bảo hiểm có phí bảo hiểm thực đóng cho năm hợp đồng đầu tiên (không bao 

gồm phí bảo hiểm đóng thêm (là phần phí vượt quá phí bảo hiểm cơ bản)) trong thời 

gian khuyến mãi phải đạt mức tối thiểu như sau: 

 

• Từ 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng chẵn trở lên, trong trường hợp Khách hàng 

chưa từng tham gia bảo hiểm tại Chubb Life;  

 

• Từ 17.000.000 (mười bảy triệu) đồng chẵn trở lên, trong trường hợp Khách hàng 

đang là Bên mua Bảo hiểm của 01 Hợp đồng Bảo hiểm khác đã được phát hành trước 

ngày 29/04/2022 và vẫn còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm theo 

Chương trình khuyến mại này. 

 

(iii) Hợp đồng Bảo hiểm không bị hủy hoặc không bị điều chỉnh trong thời hạn 21 ngày cân 

nhắc, dẫn đến việc Hợp đồng Bảo hiểm không còn thỏa điều kiện của chương trình 

khuyến mại. 

 

b. Mỗi Khách hàng chỉ được nhận 01 (một) phần quà tặng, kể cả trong trường hợp Khách hàng 

tham gia nhiều Hợp đồng Bảo hiểm trong thời gian khuyến mại, và tất cả Hợp đồng Bảo hiểm 

này đều đạt điều kiện nhận quà. 

 

10.2 Cách thức thông báo và trao quà tặng: 

 

a. Cách thức thông báo: Chubb Life sẽ xét và lập danh sách Khách hàng đủ điều kiện nhận quà 

tặng và công bố danh sách này trên website http://life.chubb.com/vn vào ngày 22/06/2022. 

Đồng thời, Chubb Life sẽ gửi thông báo cho Khách hàng và hướng dẫn về thời gian, thủ tục 

nhận quà tặng qua thư điện tử (email) mà Khách hàng đã đăng ký với Chubb Life hoặc thông 

qua tính năng “Notification” của ứng dụng Chubb eConnect.  

 

b. Cách thức trao quà: Quà tặng sẽ được trao cho Khách hàng tại văn phòng của Chubb Life 

gần nơi cư trú của Khách hàng. Trường hợp Khách hàng trúng thưởng không thể đến văn 

phòng của Chubb Life để nhận giải, quà tặng sẽ được trao cho Khách hàng thông qua đại lý 

bảo hiểm hoặc Chubb Life sẽ gửi giải thưởng qua đường bưu điện đến địa chỉ của Khách 

hàng.   

 

Chubb Life sẽ trao tặng giải thưởng bằng hiện vật, không quy đổi thành tiền mặt. Chubb Life 

sẽ chịu chi phí vận chuyển giải thưởng đến địa điểm trao thưởng. 

 

Khi nhận quà tặng, Khách hàng vui lòng xuất trình Chứng minh nhân dân/ Thẻ Căn cước 

công dân/ Hộ chiếu của Khách hàng cho nhân viên và đồng thời Khách hàng cũng được yêu 

cầu điền thêm số Chứng minh nhân dân/ Thẻ Căn cước công dân/ Hộ chiếu của Khách hàng 

và ký xác nhận đã nhận Quà tặng 

 

10.3 Các quy định khác 

 

a. Chubb Life sẽ thông báo nội dung và thể lệ Chương trình khuyến mại này trên website 

http://life.chubb.com/vn và tại các văn phòng của Chubb Life trên toàn quốc. 

 

b. Để được giải đáp thắc mắc liên quan đến Chương trình khuyến mại, Khách hàng liên hệ với 

hotline của Chubb Life theo số (028) 38278123.  

 

http://life.chubb.com/vn%20vào%20ngày%2022/06/2022
http://life.chubb.com/vn
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c. Chubb Life chịu trách nhiệm về tính chính xác trong việc phát hành bằng chứng xác định 

kết quả quà tặng được trao cho Khách hàng. 

 

d. Chubb Life sẽ sử dụng tên và hình ảnh của khách hàng được hưởng khuyến mại cho mục 

đích quảng cáo thương mại, nếu được đồng ý.  

 

e. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến Chương trình khuyến mại này, Chubb 

Life có trách nhiệm trực tiếp giải quyết, nếu không thỏa thuận được tranh chấp sẽ được xử 

lý theo quy định của pháp luật. 

 

f. Nếu vì lý do bất khả kháng (theo quy định pháp luật), Chubb Life 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 khuyến mại và/hoặc có thể loại ra khỏi Chương trình khuyến mại bất kỳ cá 

nhân nào trong bất kỳ trường hợp nào có liên quan đến việc gây rối, phá hoại hay gian lận 

trong Chương trình khuyến mại sau khi có sự đồng ý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành. 

 

g. Chương trình khuyến mại này không áp dụng đối với nhân viên và đại lý bảo hiểm của 

Chubb Life. 

 

                                                 CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CHUBB VIỆT NAM 


