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 THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 
 

1. Tên chương trình khuyến mại: “TRAO QUÀ TẶNG, NGÀN LỜI TRI ÂN”  

 

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

 

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

việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. 

 

4. Thời gian khuyến mại: từ 12/12/2021 đến hết ngày 28/02/2022 

 

5. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại: eVoucher sản phẩm Bảo hiểm Tai nạn cá nhân mở rộng 

và eVoucher sản phẩm Bảo hiểm 3 Bệnh nan y phổ biến cho tất cả các độ tuổi được phát 

hành tại gian hàng trực tuyến Chubb Life trên sàn giao dịch thương mại điện tử Shopee 

(“eVoucher”).  

 

6. Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại:   

 

• Chương trình dành cho khách hàng: Phiếu quà tặng trị giá 200.000 đồng, chỉ áp 

dụng khi mua eVoucher - Bảo hiểm Tai nạn cá nhân mở rộng – Chubb Pro – Lựa chọn 

Ưu Việt được phát hành tại gian hàng trực tuyến Chubb Life trên sàn giao dịch thương 

mại điện tử Shopee (“Phiếu quà tặng Chubb Pro”); và 

 

• Chương trình dành cho đại lý bảo hiểm: Phiếu quà tặng trị giá 200.000 đồng, áp 

dụng khi mua bất kỳ eVoucher nào được phát hành tại gian hàng trực tuyến Chubb 

Life trên sàn giao dịch thương mại điện tử Shopee (“Phiếu quà tặng Chubb Shopee”). 

 

 (sau đây gọi chung là “Phiếu quà tặng”) 

 

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

hàng cá nhân và đại lý bảo hiểm của Chubb Life, đồng ý tham gia chương trình và đáp 

ứng các điều kiện, quy định của chương trình khuyến mại. 

 

8. Cơ cấu giải thưởng: 

 

STT Quà tặng 

Giá trị 

tương 

đương 

(VNĐ/mỗi 

quà tặng) 

Số lượng 

quà tặng 

(ước tính) 

Tổng giá trị quà 

tặng ước tính 

(VNĐ) 

01 

Phiếu quà tặng Chubb Pro 

Phạm vi sử dụng: chỉ áp dụng khi mua 

eVoucher - Bảo hiểm Tai nạn cá nhân mở 

rộng – Chubb Pro – Lựa chọn Ưu Việt 

được phát hành tại gian hàng trực tuyến 

Chubb Life trên sàn giao dịch thương mại 

điện tử Shopee. 

200.000 2030 406.000.000 

02 

Phiếu quà tặng Chubb Shopee 

Phạm vi sử dụng: áp dụng khi mua bất kỳ 

eVoucher được phát hành tại gian hàng 

trực tuyến Chubb Life trên sàn giao dịch 

thương mại điện tử Shopee. 

200.000 60 12.000.000 

TỔNG CỘNG 2090 418.000.000 
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9. Tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: 418.000.000 VNĐ 

 

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

 

 10.1 Điều kiện tham gia chương trình 

 

 a)  Đối với Chương trình dành cho khách hàng  

 

- Khách hàng là Bên mua Bảo hiểm của các Hợp đồng Bảo hiểm do Chubb Life phát 

hành, đang có hiệu lực; và 

 

- Khách hàng đã từng truy cập và để lại thông tin trên trang giao dịch bảo hiểm trực 

tuyến của Chubb Life tại địa chỉ [muaonline.baohiemchubblife.vn]. 

 

 b) Đối với Chương trình dành cho đại lý bảo hiểm 

 

  Đại lý bảo hiểm của Chubb Life đáp ứng tất cả điều kiện sau đây trong thời gian từ ngày 

12/12/2021 đến hết ngày 31/12/2021 sẽ được tặng Phiếu quà tặng Chubb Shopee. Chi tiết 

như sau: 

 

- Đại lý bảo hiểm giới thiệu khách hàng tham gia các sản phẩm bảo hiểm trên trang giao 

dịch bảo hiểm trực tuyến của Chubb Life tại địa chỉ 

https://muaonline.baohiemchubblife.vn/ từ danh thiếp điện tử (eCard) của cá nhân 

thành công; và 

 

- Khách hàng do đại lý bảo hiểm giới thiệu được Chubb Life chấp thuận bảo hiểm và 

phát hành Hợp đồng Bảo hiểm, đồng thời Phí bảo hiểm năm đầu (FYP) mà mỗi khách 

hàng thực đóng đạt từ 1.000.000 VNĐ trở lên. 

 

10.2 Cách thức thông báo và trao quà 

 

a) Đối với Chương trình dành cho khách hàng:  

 

Từ ngày 12/12/2021 đến ngày 13/12/2021, Chubb Life sẽ tiến hành gửi mã Phiếu quà tặng 

Chubb Pro (mã CHUB001KM và/hoặc mã CHUB002KM) cho những khách hàng đáp 

ứng điều kiện nêu tại Điều 10.1 đến địa chỉ Thư điện tử (email) mà khách hàng đăng ký 

với Chubb Life. Theo đó 

 

- 2.000 khách hàng đầu tiên (trong nhóm khách hàng nhận được Mã Phiếu quà tặng 

Chubb Pro là CHUB002KM) sử dụng Phiếu quà tặng này để mua eVoucher - Bảo 

hiểm Tai nạn cá nhân mở rộng – Chubb Pro – Lựa chọn Ưu Việt của Chubb Life trên 

sàn giao dịch thương mại điện tử Shopee sẽ được hưởng ưu đãi giảm trực tiếp 200.000 

đồng trên giá trị của eVoucher này. 

 

- 30 khách hàng đầu tiên (trong nhóm khách hàng nhận được Mã Phiếu quà tặng Chubb 

Pro là CHUB001KM) sử dụng Phiếu quà tặng này để mua sản phẩm eVoucher - Bảo 

hiểm Tai nạn cá nhân mở rộng – Chubb Pro – Lựa chọn Ưu Việt của Chubb Life trên 

sàn giao dịch thương mại điện tử Shopee sẽ được hưởng ưu đãi giảm trực tiếp 200.000 

đồng trên giá trị của eVoucher này. 

 

b) Đối với Chương trình dành cho đại lý bảo hiểm: 

 

https://muaonline.baohiemchubblife.vn/?utm_source=pr_booking&utm_medium=zing&utm_campaign=product_launch#/
https://muaonline.baohiemchubblife.vn/
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Căn cứ vào kết quả được tổng kết từ hệ thống của Công ty, từ ngày 24/01/2022 đến hết 

ngày 25/01/2022, Chubb Life sẽ thông báo và gửi Phiếu quà tặng Chubb Shopee cho 

những đại lý bảo hiểm đáp ứng điều kiện hưởng khuyến mãi. 

 

  Cụ thể, cứ mỗi 1.000.000 VNĐ (một triệu đồng) Phí bảo hiểm năm đầu (FYP) mà mỗi 

khách hàng do đại lý bảo hiểm giới thiệu thành công thực đóng trong thời gian từ ngày 

12/12/2021 đến hết ngày 31/12/2021, đại lý bảo hiểm sẽ được nhận 01 Phiếu quà tặng 

Chubb Shopee. 

 

  Ví dụ: trong thời gian từ ngày 12/12/2021 đến hết ngày 31/12/2021, một khách hàng do 

đại lý bảo hiểm giới thiệu thực đóng số Phí bảo hiểm năm đầu (FYP) là 2.900.000 VNĐ. 

Theo đó, số lượng Phiếu quà tặng Chubb Shopee mà đại lý bảo hiểm được nhận sẽ là 

2.900.000/1 = 02 Phiếu quà tặng Chubb Shopee. 

 

10.3 Cách thức sử dụng Phiếu quà tặng 

 

  Khách hàng/đại lý bảo hiểm sử dụng Phiếu quà tặng theo các bước sau: 

 

- Bước 1: khách hàng/đại lý bảo hiểm truy cập vào gian hàng Chubb Life Việt Nam trên 

ứng dụng hoặc website của sàn giao dịch thương mại điện tử Shopee và chọn mua sản 

phẩm phù hợp muốn mua. 

 

- Bước 2: khách hàng/đại lý bảo hiểm nhập mã của Phiếu quà tặng mà mình nhận được. 

Giá trị của eVoucher phải thanh toán còn lại sau khi áp dụng Phiếu quà tặng sẽ được 

hiển thị để khách hàng/đại lý bảo hiểm xác nhận và tiến hành thanh toán.  

 

- Bước 3: sau khi thanh toán thành công, khách hàng/đại lý bảo hiểm sẽ nhận được mã 

kích hoạt tại mục Thông báo > Khuyến mãi trên ứng dụng Shopee với tiêu đề “TOÀN 

QUỐC [E-Voucher] Chubb Life – Tên gói sản phẩm” 

 

- Bước 4: khách hàng/đại lý bảo hiểm nhấp vào thông báo nhận được tại bước 3 nêu trên 

để được kích hoạt và chuyển đến trang giao dịch bảo hiểm trực tuyến của Chubb Life 

cho việc thực hiện các thủ tục tham gia bảo hiểm (nếu muốn). 

 

11. Các quy định khác 

 

- Phiếu quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt; 

 

- Chubb Life sẽ thông báo về thể lệ Chương trình khuyến mại trên website 

http://life.chubb.com/vn và trên Fanpage Facebook Chubb Life Vietnam của Công ty. 

 

- Để được giải đáp thắc mắc liên quan đến Chương trình khuyến mại, người tham gia 

liên hệ với hotline của Chubb Life theo số *8123 hoặc (028) 38278123.  

 

- 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/đại lý bảo hiểm của Chubb Life. 

 

- Trường hợp Chương trình khuyến mại này có sự thay đổi, Chubb Life sẽ tiến hành thủ 

tục đăng ký sửa đổi nội dung chương trình theo đúng quy định của pháp luật.   

 

- Chubb Life sẽ sử dụng tên và hình ảnh của khách hàng/đại lý bảo hiểm được hưởng 

khuyến mại cho mục đích quảng cáo thương mại, nếu được đồng ý.  
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- 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. 

 

- 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. 


