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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI 

ĐÓNG PHÍ NGAY, QUÀ TRAO TAY 

1. Tên Chương trình khuyến mại: Đóng Phí Ngay, Quà Trao Tay 

2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Thành phố Hồ Chí Minh. 

3. Hình thức khuyến mại: Tặng phiếu mua hàng điện tử cho khách hàng nộp phí bảo hiểm tái 

tục Hợp đồng bảo hiểm thỏa các điều kiện theo Mục 10.1 của Thông báo này.  

4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/12/2021 đến hết ngày 31/12/2021. 

5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ do Hanwha Life Việt Nam 

phát hành, trong đó sản phẩm chính là An Khang Tài Lộc và Tôi Chọn An Yên. 

6. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Phiếu mua hàng điện tử Got It (E-voucher). 

7. Khách hàng của Chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại): Tất cả 

các khách hàng là Bên mua bảo hiểm có Hợp đồng bảo hiểm, trong đó sản phẩm chính là An 

Khang Tài Lộc hoặc Tôi Chọn An Yên, được đóng phí tái tục hoặc khôi phục hiệu lực hợp 

đồng trong Thời gian khuyến mại và thỏa các điều kiện theo Mục 10.1 Thông báo này. 

8. Cơ cấu quà tặng (nội dung, giá trị, số lượng):  

Quà tặng Số lượng  

quà tặng (tạm tính) 

Thành tiền 

(VND) 

Loại A: 01 Phiếu mua hàng điện tử Got It trị giá 

500.000 VND/ phiếu 

340 170.000.000 

Loại B: 01 Phiếu mua hàng điện tử Got It trị giá 

1.000.000 VND/ phiếu 

60 60.000.000 

Tổng cộng 400 230.000.000 

 (*) - Khách hàng sử dụng E-voucher theo điều kiện sử dụng của đơn vị phát hành.  

     - Giá trị quà tặng không được quy đổi thành tiền mặt. 

9. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Ước tính 230.000.000 VND (Bằng 

chữ: Hai trăm ba mươi triệu đồng) và có thể thay đổi tùy thuộc vào số lượng Hợp đồng bảo 

hiểm thỏa mãn các điều kiện nhận quà tặng được quy định tại Mục 10.1. 

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

10.1. Điều kiện Chương trình khuyến mại: 

(i) Điều kiện chung: 

- Khách hàng nộp phí tái tục Hợp đồng bảo hiểm trong Thời gian khuyến mại; và 

- Hợp đồng bảo hiểm đáp ứng một trong hai điều kiện sau: 
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o Hợp đồng bảo hiểm có sản phẩm chính là An Khang Tài Lộc, từ năm hợp đồng 

thứ 4, tính đến ngày 01/12/2021 đã qua 90 ngày kể từ ngày đến hạn đóng phí và 

Hợp đồng vẫn đang còn hiệu lực tại thời điểm Khách hàng thực hiện đóng phí; hoặc  

o Hợp đồng bảo hiểm có sản phẩm chính là An Khang Tài Lộc hoặc Tôi Chọn An 

Yên, đã mất hiệu lực và tính đến ngày 01/12/2021 đã qua 90 ngày kể từ ngày đến 

hạn đóng phí, thực hiện thủ tục yêu cầu khôi phục hiệu lực hợp đồng trong Thời 

gian khuyến mại và được Hanwha Life Việt Nam chấp thuận khôi phục không quá 

15 ngày tính từ ngày Hanwha Life Việt Nam nhận được hồ sơ khôi phục.   

- Phí bảo hiểm thực nộp của Hợp đồng bảo hiểm được xác định bằng 100% Phí bảo hiểm 

cơ bản của Sản Phẩm chính + 100% Phí bảo hiểm của Sản Phẩm bổ sung được nộp cho kỳ 

đóng phí của Hợp đồng bảo hiểm đạt điều kiện xem xét, không bao gồm khoản phí tạm 

ứng từ giá trị hoàn lại và các khoản giảm thu nhập đầu tư (nếu có). 

(ii) Điều kiện nhận quà tặng Loại A: 

Bên mua bảo hiểm có Hợp đồng bảo hiểm thỏa Điều kiện chung với Phí bảo hiểm thực 

nộp từ 10.000.000 VND (Mười triệu đồng) đến dưới 20.000.000 VND (Hai mươi triệu 

đồng). 

 

(iii) Điều kiện nhận quà tặng Loại B: 

Bên mua bảo hiểm có Hợp đồng bảo hiểm thỏa Điều kiện chung với Phí bảo hiểm thực 

nộp từ 20.000.000 VND (Hai mươi triệu đồng) trở lên. 

10.2. Thời gian, địa điểm và cách thức tặng quà khuyến mại:  

Trong vòng 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ thời điểm kết thúc Chương trình khuyến mại, 

Hanwha Life sẽ gửi tin nhắn xác nhận với Bên mua bảo hiểm được nhận quà tặng (kèm đường dẫn 

để sử dụng quà tặng E-voucher) đến số điện thoại di động mà Bên mua bảo hiểm đã đăng ký với 

Hanwha Life Việt Nam. 

10.3. Đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến Chương trình 

khuyến mại:  

Để giải đáp mọi thắc mắc về Chương trình khuyến mại, khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp số 

điện thoại: 1900-55-55-22 hoặc *5522 để gặp Bộ phận chăm sóc khách hàng của Hanwha Life 

Việt Nam hoặc email: customer.service@hanwhalife.com.vn để được giải quyết.  

10.4. Trách nhiệm công bố thông tin: 

Hanwha Life Việt Nam sẽ thông báo công khai chi tiết nội dung Chương trình khuyến mại trên 

website chính thức của Hanwha Life Việt Nam (www.hanwhalife.com.vn).  
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10.5. Các quy định khác: 

- Định nghĩa về Phí bảo hiểm được quy định tại Quy tắc và điều khoản của sản phẩm bảo hiểm 

đính kèm Hợp đồng bảo hiểm do Hanwha Life Việt Nam phát hành. 

- Mỗi Hợp đồng bảo hiểm đạt điều kiện xem xét chỉ được nhận một quà tặng. Bên mua bảo hiểm 

có thể nhận nhiều hơn một quà tặng nếu có nhiều hơn một Hợp đồng bảo hiểm đạt điều kiện 

xem xét nhận quà tặng của Chương trình khuyến mại.  

- Hanwha Life Việt Nam sẽ chi trả khoản thuế thu nhập không thường xuyên (nếu có) theo quy 

định của pháp luật cho khách hàng nhận quà tặng trong Chương trình khuyến mại này và thay 

mặt khách hàng nộp cho cơ quan thuế.  

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến Chương trình khuyến mại này, Hanwha Life 

Việt Nam có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp, khiếu nại một cách thỏa đáng nhất cho 

khách hàng. Nếu trong quá trình giải quyết các tranh chấp, khiếu nại mà vẫn chưa đạt được sự 

thống nhất của hai bên thì tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

 

Hanwha Life Việt Nam cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về Chương trình 

khuyến mại trên theo quy định của pháp luật hiện hành. 

 


