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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

“MỪNG SINH NHẬT – NGÀN TRI ÂN” 

1. Tên chương trình khuyến mại: “MỪNG SINH NHẬT – NGÀN TRI ÂN” 

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Sản phẩm bảo hiểm của FWD phân phối tại 

Vietcombank bao gồm các sản phẩm chính như sau: 

˗  FWD Cả nhà vui khỏe; 

˗  FWD Con vươn xa; 

˗  FWD Đón đầu thay đổi 2.0; 

˗  FWD  Nâng Tầm Vị Thế. 

3. Thời gian nộp hợp đồng: 15/03/2021 – 30/04/2021. 

4. Thời gian phát hành hợp đồng: 15/03/2021 – 07/05/2021. 

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

6. Hình thức khuyến mại: Phiếu quà tặng mua hàng Gotit hoặc vàng SJC (đơn vị tính: 

chỉ vàng). 

7. Đối tượng khách hàng: Khách hàng cá nhân của Vietcombank tham gia mua mới 

các sản phẩm của FWD nêu tại mục 2.  

8. Cơ cấu giải thưởng: 

 Với mỗi hợp đồng đủ điều kiện nhận thưởng của chương trình, khách hàng sẽ nhận 

được phần quà giá trị tương ứng theo mức phí bảo hiểm năm đầu cụ thể như sau:  

Phí bảo hiểm năm đầu (VND) Quà tặng/ hợp đồng  

Từ 22 triệu đến dưới 44 triệu Phiếu mua hàng Gotit trị giá 1,000,000 VND 

Từ 44 triệu đến dưới 66 triệu Phiếu mua hàng Gotit trị giá 2,000,000 VND 

Từ 66 triệu đến dưới 88 triệu Phiếu mua hàng Gotit trị giá 3,000,000 VND 

Từ 88 triệu đến dưới 110 triệu 01 chỉ vàng SJC  

Từ 110 triệu trở lên 02 chỉ vàng SJC  

(Quà tặng không được quy đổi thành tiền mặt) 

Trong trường hợp không thể tặng được hiện vật, giải thưởng sẽ được quy đổi thành 

voucher Got it có giá trị tương đương, với giá trị không quá 6.000.000 đồng/ chỉ. 
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9. Thời điểm xác định kết quả:   

Giai đoạn phát hành hợp đồng Ngày chốt doanh số IP phát hành 

10/03/2021 - 31/03/2021  10/05/2021  

01/04/2021 - 07/05/2021  10/06/2021  

- IP phát hành: Phí bảo hiểm thực thu kỳ đầu của năm đầu tiên khi hợp đồng phát 

hành (bao gồm phí bảo hiểm cơ bản, phí bảo hiểm sản phẩm bổ trợ (nếu có), không bao 

gồm phí đóng thêm) của các hợp đồng phát hành trong giai đoạn thi đua, vượt qua thời 

gian tự do xem xét 21 ngày dành cho khách hàng và còn hiệu lực tính đến hết thời điểm 

chốt kết quả. 

- Thời gian gửi kết quả: trong vòng 07 ngày làm việc kể từ Thời điểm chốt kết quả. 

10. Cách thức nhận thưởng :  

- FWD Việt Nam chịu trách nhiệm thực hiện tặng quà cho những khách hàng đủ 

điều kiện nhận thưởng theo thể lệ chương trình. 

- FSC/SFSC sẽ tăng quà khuyến mại cho khách hàng, khách hàng sẽ kí đã nhận 

quà khuyến mại.  

11.   Các nội dung khác 

- Giải thưởng trên đã bao gồm thuế theo quy định của Pháp luật hiện hành. 

- Sau 03 ngày làm việc kể từ khi kết quả CTKM được thông báo, FWD sẽ không 

có trách nhiệm giải quyết các khiếu nại liên quan đến chương trình. Mọi thắc mắc, tranh 

chấp (nếu có) sẽ được giải quyết phù hợp với quy định của pháp luật. 

- Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại, khách hàng liên hệ với 

FWD qua số điện thoại 028-62886338 hoặc điểm giao dịch Vietcombank gần nhất. 

- Trong trường hợp bất kỳ cá nhân nào có hành vi gian lận, lừa dối nhằm đạt được 

kết quả theo các chương trình khuyến mại, FWD hoàn toàn có quyền từ chối trao giải và 

yêu cầu bồi thường (nếu có) theo quy định của pháp luật 
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