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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

 

1. Tên chương trình khuyến mại: FWD Chủ động tài chính, ưu đãi hoàn tiền 

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Sản phẩm bảo hiểm FWD Chủ động tài chính được phân 

phối bởi Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank). 

3. Thời gian khuyến mại: từ ngày 15/10/2021 đến hết ngày 30/11/2021. 

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

5. Hình thức khuyến mại: Tặng tiền vào tài khoản của khách hàng. 

6. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Tiền chuyển khoản.  

7. Khách hàng của chương trình khuyến mại: Khách hàng đáp ứng đồng thời các điều kiện 

dưới đây: 

▪ Khách hàng cá nhân của Vietcombank và mua sản phẩm bảo hiểm FWD Chủ động tài 

chính của FWD Việt Nam trên ứng dụng Ngân hàng số VCB Digibank. 

▪ Khách hàng có Hợp đồng bảo hiểm (HĐBH) phát hành trong thời gian khuyến mại. 

Thời gian phát hành hợp đồng được tính theo ngày phát hành đầu tiên của hợp đồng. 

▪ HĐBH không bị hủy ngang trong vòng 21 ngày kể từ ngày khách hàng nhận được hợp 

đồng (“Thời hạn cân nhắc”) và còn hiệu lực tại thời điểm xác định kết quả. 

▪ Tại thời điểm trao quà, HĐBH còn hiệu lực.  

8. Cơ cấu giải thưởng 

Khách hàng tham gia mua bảo hiểm và đáp ứng đủ các điều kiện trong chương trình khuyến 

mại sẽ được nhận số tiền khuyến mại tương ứng với mức IP phát hành cụ thể như sau:  

IP phát hành/hợp đồng Giá trị quà tặng (VND) 

Gói Chủ động 1 (Phí 7 triệu đồng/năm) 700.000 

Gói Chủ động 2 (Phí 9 triệu đồng/năm) 1.000.000 

IP phát hành: Là 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 khuyến mại, 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.  

9. Thời điểm xác định kết quả: Ngày 23/12/2021. Danh sách khách hàng đủ điều kiện nhận 

giải thưởng được thông báo trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày xác định kết quả. 

10. Cách thức nhận thưởng 

− Vietcombank chuyển khoản giá trị quà tặng vào tài khoản thanh toán của khách hàng mở 

tại Vietcombank. 
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− Tài khoản nhận thưởng mặc định là tài khoản trích nợ để thanh toán phí bảo hiểm FWD 

Chủ động tài chính. Trường hợp không thể chuyển quà tặng vào tài khoản này, 

Vietcombank sẽ thực hiện chuyển tiền vào tài khoản thanh toán khác (nếu có) của khách 

hàng mở tại Vietcombank. 

11. Các nội dung khác 

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

− 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, Vietcombank hoàn toàn có quyền từ chối trao giải và 

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

− Thể lệ Chương trình và thời gian thực tế diễn ra Chương trình này có thể thay đổi tại 

từng thời điểm theo toàn quyền quyết định của Vietcombank sau khi đã được thực hiện 

các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật. 

− Vietcombank được quyền từ chối trao giải cho các trường hợp không thỏa bất kỳ một 

trong các điều kiện nêu trên. 

− Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại, khách hàng liên hệ với các điểm 

giao dịch của Vietcombank trên toàn quốc hoặc số hotline 1900545413. 

− Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, 

Vietcombank có trách nhiệm trực tiếp giải quyết theo quy định của pháp luật. 

− Nếu vì lý do bất khả kháng (theo quy định của pháp luật) nằm ngoài tầm kiểm soát của 

Vietcombank mà Chương trình không được diễn ra như kế hoạch, Vietcombank có thể 

(trong phạm vi được pháp luật cho phép) huỷ bỏ, kết thúc, thay đổi hoặc trì hoãn một 

phần hoặc toàn bộ Chương trình sau khi có sự đồng ý của cơ quan quản lý nhà nước hoặc 

theo quy định của pháp luật hiện hành về các trường hợp bất khả kháng. 

− Bằng việc tham gia chương trình này, khách hàng thừa nhận đã hiểu rõ và đồng ý thực 

hiện theo tất cả điều kiện, điều khoản quy định tại bản thể lệ này và các điều chỉnh (nếu 

có), và quy định khác có liên quan của Pháp luật. 

__________________________________ 


