
THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

“THANH TOÁN NGAY, HOÀN TIỀN LIỀN TAY” 

 

1. Tên chương trình khuyến mại: “Thanh toán ngay, hoàn tiền liền tay” 

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

3. Hình thức khuyến mại: Tặng tiền và/hoặc hoàn tiền cho Khách hàng. 

4. Thời gian khuyến mại: Từ 03/06 đến 02/07/2021. 

5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Giao dịch thực hiện trên ứng dụng BAOVIET Smart  

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

7. Đối tượng được hưởng khuyến mại: Khách hàng cá nhân. 

8. Cơ cấu giải thưởng:  

STT Tên giải thưởng Nội dung  Đơn giá  

 Số 

lượng   Thành tiền  

1 

Giải thưởng 

doanh số 

Dành cho KH có tổng số tiền 

phí bảo hiểm nhiều nhất 

         

1,000,000  1 

                           

1,000,000  

2 

Giải thưởng 

hoàn tiền 

Hoàn 5% số tiền nộp bảo 

hiểm/GD 

           

100,000 200 

                         

20,000,000 

3 

Giải thưởng 

ngày không 

dùng tiền mặt 

Dành cho 100 Khách hàng 

giao dịch sớm nhất trên 

BVSM 50,000 100 5,000,000 

    Tổng     
                        

26,000,000 

Tổng giá trị giải thưởng: 26.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi sáu triệu đồng) 

9. Điều kiện trúng thưởng 

a. Các điều kiện chung: 

- Khách hàng phải có tài khoản thanh toán tại BAOVIET Bank. 

- Khách hàng có tài khoản BAOVIET Smart gói định danh (gói 2). 

- Các giao dịch hợp lệ là các giao dịch thành công được ghi nhận trên hệ thống của BVB trong 

khoảng thời gian diễn ra CTKM. 

- Các giao dịch hoàn/hủy trước 07 ngày kể từ ngày kết thúc CTKM sẽ không được coi là hợp 

lệ để tính giải thưởng cho Khách hàng. 

- Nếu hai Khách hàng có cùng tổng số tiền phí bảo hiểm thì Khách hàng nào có giao dịch hợp 



lệ cuối cùng phát sinh trước sẽ được xếp trên khách hàng còn lại. 

- Một Khách hàng có thể đồng thời đạt nhiều giải thưởng của Chương trình. 

b. Điều kiện bổ sung cho các giải thưởng 

 Giải thưởng doanh số:  

- Khách hàng chọn hình thức “TT phí Bảo Việt Nhân thọ” trên ứng dụng BVSM. 

- Dành cho 01 khách hàng có tổng số tiền nộp phí bảo hiểm hợp lệ lớn nhất trong thời gian diễn 

ra chương trình.  

- Tổng số tiền nộp phí tối thiểu là 5 triệu đồng. 

 Giải thưởng hoàn tiền:  

- Khách hàng chọn hình thức “TT phí Bảo Việt Nhân thọ” trên ứng dụng BVSM. 

- Số tiền thanh toán tối thiểu 500,000đ/GD. Mỗi giao dịch sẽ được hoàn 5% số tiền nộp phí, số 

tiền hoàn tối đa 100.000đ.  

- Dành cho 200 giao dịch thanh toán phí bảo hiểm sớm nhất thỏa mãn điều kiện của CTKM 

hoặc cho đến khi hết ngân sách của giải thưởng Hoàn tiền (tùy theo điều kiện nào đến trước).  

- Mỗi Khách hàng có thể được hoàn nhiều lần của riêng giải thưởng này  

 Giải thưởng Ngày không dùng tiền mặt (16/06/2021):  

- Dành cho 100 Khách hàng đầu tiên thực hiện thành công tối thiểu 500,000đ/GD trên BVSM 

sẽ được hoàn tiền 50,000đ/Khách hàng.  

- Các giao dịch phải được thực hiện trong duy nhất ngày 16/06/2021-Ngày Không dùng Tiền 

mặt (loại trừ các giao dịch Nạp tiền/Rút tiền, GD chuyển tiền nội bộ và 24/7, MyQR, Nạp tiền 

điện thoại). 

- Mỗi Khách hàng chỉ được hoàn tiền duy nhất một lần đối với giải thưởng này (Nếu Khách 

hàng thanh toán phí bảo hiểm vào ngày 16/06/2021 thì có thể đồng thời đạt giải thưởng Hoàn 

tiền và giải thưởng Ngày không dùng tiền mặt nếu thỏa mãn điều kiện của chương trình) 

 


