ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
“TẶNG BẢO HIỂM TAI NẠN CON NGƯỜI CHO KHÁCH HÀNG VPB FC”
1. Tên thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại: Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân
hàng Việt Nam Thịnh Vượng. (sau đây gọi là “VPB FC”)
2. Tên chương trình khuyến mại: TẶNG BẢO HIỂM TAI NẠN CON NGƯỜI CHO KHÁCH
HÀNG VPB FC (sau đây gọi là “Chương trình”)
3. Địa bàn thực hiện chương trình: Toàn quốc
4. Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
5. Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại: Gói bảo hiểm sức khỏe toàn diện với mức phí 400.000
đồng/năm do Tổng Công ty cổ phẩn Bảo Minh phân phối qua VPB FC.
6. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:
-

Bảo hiểm tai nạn con người trị giá 100.000 đồng, số tiền bảo hiểm 50 triệu đồng, thời hạn bảo
hiểm 1 năm

-

Bảo hiểm tai nạn con người trị giá 5.000 đồng, số tiền bảo hiểm 10 triệu đồng, thời gạn bảo
hiểm 3 tháng.

7. Thời gian khuyến mại: từ ngày 20/12/2018 đến hết ngày 30/01/2019
8. Đối tượng khách hàng: Toàn bộ khách hàng hiện hữu và khách hàng mới của VPB FC
9. Tổng giá trị giải thưởng của chương trình khuyến mại: 4,855,350,000 đồng
10. Nội dung chương trình:
-

Chương trình 1: Tặng gói bảo hiểm tai nạn con người trị giá 100.000 đồng (số tiền bảo hiểm 50
triệu đồng, thời hạn bảo hiểm 1 năm) khi khách hàng mua gói bảo hiểm sức khỏe toàn diện với
mức phí 400.000 đồng/ năm do Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Minh phân phối qua VPB FC

-

Chương trình 2: Tặng gói bảo hiểm tai nạn con người trị giá 5.000 đồng (số tiền bảo hiểm 10
triệu đồng, thời hạn bảo hiểm 3 tháng) khi khách hàng cung cấp các thông tin theo yêu cầu
(bao gồm các thông tin sau: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh thư/ số thẻ căn
cước, số điện thoại, địa chỉ, tình trạng sức khỏe)

11. Điều kiện của chương trình:
-

Chương trình 1: Áp dụng cho khách hàng hiện hữu và khách hàng mới của VPB FC. Quà tặng sẽ
được gửi đến khách hàng qua đường bưu điện hoặc qua trang web của VPB FC

-

Chương trình 2: Áp dụng cho khách hàng hiện hữu của VPB FC. Quà tặng sẽ được gửi đến khách
hàng qua đường bưu điện hoặc qua trang web của VPB FC

-

Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn trong trường hợp toàn bộ gói bảo hiểm được tặng
hết cho khách hàng tham gia

12. Điều kiện và Điều khoản chung:
-

Khách hàng hiểu rõ VPB FC có toàn quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế bất kỳ quy định thuộc điều
kiện và điều khoản chương trình này theo từng thời điểm. Tất cả các lựa chọn và/hoặc quyết

định do VPB FC đưa ra liên quan đến chương trình là quyết định cuối cùng và được đăng lên
Website của VPB FC hoặc bằng bất kỳ phương thức nào mà VPB FC cho là phù hợp.
-

Khách hàng đồng ý ủy quyền cho VPB FC được toàn quyền nhân danh khách hàng thực hiện
việc thanh toán toàn bộ phí bảo hiểm cho Bảo Minh cho các sản phẩm bảo hiểm hợp tác giữa
Bảo Minh và VPB FC mà VPB FC dành tặng cho khách hàng

-

Khách hàng đồng ý miễn trừ trách nhiệm cho VPB FC đối với bất kỳ các khiếu nại, tranh chấp
liên quan đến sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ liên quan giữa khách hàng và nhà cung cấp.

-

Mọi tranh chấp, bất đồng phát sinh từ/hoặc liên quan đến chương trình sẽ được giải quyết bằng
thương lượng, hòa giải giữa các bên liên quan. Trong trường hợp việc thương lượng, hòa giải
không thành công, các bên thống nhất đưa vụ tranh chấp ra giải quyết tại Trung tâm Trọng tài
Thương mại Phía Nam (STAC) theo Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm này và theo quy
định của pháp luật Việt Nam. Địa điểm giải quyết tranh chấp là tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngôn
ngữ giải quyết tranh chấp là Tiếng Việt. Tòa án có thẩm quyền đối với hoạt động trọng tài là
Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Bên thua kiện sẽ phải chịu phí trọng tài. Phán quyết
trọng tài có giá trị buộc các bên phải thi hành. Trong thời gian Trọng tài chưa đưa ra phán quyết,
các bên vẫn phải tiếp tục thi hành nghĩa vụ và trách nhiệm của mình theo quy định của Thể lệ
tham gia chương trình.

-

Mọi thắc mắc liên quan, chủ thẻ vui lòng liên hệ Tổng đài chăm sóc khách hàng Bảo hiểm của
VPB FC theo số: 028 3868 9968

GIỚI THIỆU VỀ
SẢN PHẨM BẢO HIỂM
Hotline: (028) 3868 9968
Email: hotrobaohiem@fecredit.com.vn

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM ƯU VIỆT
A. ỐM ĐAU, BỆNH TẬT, THAI SẢN PHẢI NẰM VIỆN HOẶC PHẪU
THUẬT
Thanh toán chi phí điều trị thực tế và trợ cấp mất
giảm thu nhập.
Khám bệnh nội + Bệnh viện Đông Y: Hỗ trợ tối đa 250.000 đồng/
1
trú
ngày nằm viện
+ Bệnh viện Tây Y: Hỗ trợ tối đa 100.000 đồng/ ngày
nằm viện
2 Thai sản

Hỗ trợ chi phí sinh sản, tối đa 12.500.000 đồng/ ca

3 Phẫu thuật

Thanh toán số tiền bảo hiểm lên đến 50.000.000
đồng tùy thuộc loại hình phẫu thuật.

B. SINH MẠNG CÁ NHÂN:
Chết do ốm đau,
Thanh toán toàn bộ số tiền bảo hiểm: 50.000.000
1 bệnh tật, thai
đồng.
sản, tai nạn
C. TAI NẠN THUỘC PHẠM VI BẢO HIỂM:
1

Thương tật vĩnh Thanh toán số tiền bảo hiểm lên đến 50.000.000
viễn
đồng tùy thuộc vào bộ phận bị thương tật.

Thanh toán chi phí điều trị thực tế và trợ cấp mất
Thương tật tạm giảm thu nhập 50.000 đồng/ ngày điều trị.
2
thời
Tổng số tiền thanh toán lên đến 50.000.000 đồng
tùy thuộc vào bộ phận bị thương tật.
(*) Vui lòng tham khảo Quy tắc bảo hiểm của sản phẩm để biết thêm chi tiết

QUYỀN LỢI
A – CHẾT VÀ THƯƠNG TẬT VĨNH VIỄN
1. Người được bảo hiểm bị chết/ thương tật tòan bộ vĩnh viễn do tai nạn: Thanh

toán toàn bộ Số tiền bảo hiểm là 50 triệu đồng
2. Người được bảo hiểm bị thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn: Thanh toán
số tiền bảo hiểm lên đến 50.000.000 đồng tùy thuộc vào bộ phận bị thương
tật.
B – THƯƠNG TẬT TẠM THỜI
Trả toàn bộ các chi phí hợp lý phát sinh cho việc điều trị thương tật, bao gồm:
dịch vụ xe cấp cứu (loại trừ bằng đường hàng không), tiền phẫu thuật, tiền
khám, chi phí điều trị. Tiền bồi dưỡng bằng 50 ngàn/ ngày.
Số tiền bảo hiểm được chi trả lên đến 50.000.000 đồng tùy thuộc vào bộ phận
bị thương tật.
C – QUYỀN LỢI HƯỞNG TRỢ CẤP TRONG THỜI GIAN ĐIỀU TRỊ TAI NẠN

Trợ cấp 1 ngày nằm viện là 160 ngàn/ ngày. Tối đa 60 ngày/ năm và không
vượt quá 5 triệu đồng.
(*) Vui lòng tham khảo Quy tắc bảo hiểm của sản phẩm để biết thêm chi tiết

