THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI

1. Tên thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Mirae Asset Prévoir (“MAP Life”)
Tầng 18, tòa nhà Green Power
35 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-28) 322201050
2. Tên chương trình
Trao gửi thương yêu
3. Thời gian triển khai
Từ ngày 10/8/2020 đến hết ngày 31/10/2020 hoặc cho đến khi hết quà tặng của chương trình, tùy thuộc
thời điểm nào đến trước.
4. Phạm vi triển khai
Bên mua bảo hiểm (sau đây gọi là Khách hàng) mua mới hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Gia Đình Là Nhà
đã được phát hành thông qua hệ thống Phòng giao dịch của Công ty cổ phần kinh doanh F88 trên toàn
quốc (“F88”).
5. Hàng hóa dịch vụ khuyến mại
Sản phẩm Bảo hiểm nhân thọ Gia Đình Là Nhà.
6. Hàng hoá dịch vụ dùng để khuyến mại
250 Ô (dù)
40 Bình giữ nhiệt LocknLock
30 Vali
10 Nồi cơm điện từ LocknLock
5 Nồi chiên không dầu LocknLock
7. Đối tượng được hưởng khuyến mại
Những khách hàng mua mới hợp đồng bảo hiểm nhân thọ theo danh mục hàng hóa dịch vụ khuyến mại
đạt được điều kiện theo quy định của thể lệ chương trình khuyến mại này.
8. Thể lệ chương trình
8.1. Quà tặng
Từ 10/8/2020 đến hết ngày 31/10/2020, khách hàng mua mới sản phẩm Bảo hiểm nhân thọ Gia Đình Là
Nhà được phát hành bởi MAP Life qua hệ thống Phòng giao dịch của F88 với phí bảo hiểm thực thu từ
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6.000.000 đồng trở lên sẽ có cơ hội nhận quà tặng ngay sau thời gian cân nhắc, quà tặng tương ứng mức
phí bảo hiểm thực thu, cụ thể:

STT

X - Tổng phí thực thu (VNĐ)

Quà tặng

Số lượng (cái)

1

6,000,000 ≤ X < 12,000,000

Ô (dù)

250

2

12,000,000 ≤ X < 25,000,000

Bình giữ nhiệt LocknLock

40

3

25,000,000 ≤ X < 50,000,000

Vali

30

4

50,000,000 ≤ X < 100,000,000

Nồi cơm điện từ LocknLock

10

5

X ≥ 100,000,000

Nồi chiên không dầu LocknLock

5

8.2. Điều kiện & Điều khoản

- Chương trình áp dụng cho các hợp đồng bảo hiểm có sản phẩm bảo hiểm chính (Gia Đình Là Nhà)
được mua mới, phát hành và nhập thông tin lên hệ thống dữ liệu của MAP Life trong thời gian khuyến
mại.
- Vào thời điểm nhận quà tặng, hợp đồng bảo hiểm phải còn hiệu lực và đã qua thời gian 21 ngày cân
nhắc.
- Mỗi hợp đồng hiệu lực có mức phí bảo hiểm thực thu từ 6.000.000 đồng trở lên sẽ nhận tối đa 01
quà tặng theo quy định tại mục 8.1.
- Phí bảo hiểm thực thu là phí bảo hiểm của sản phẩm chính và sản phẩm bổ trợ đi kèm (nếu có). Mọi
điều chỉnh liên quan đến Phí bảo hiểm thực thu của hợp đồng bảo hiểm trong thời gian cân nhắc sẽ
được tính vào kết quả chương trình khuyến mại. Quà tặng sẽ được điều chỉnh lại tương ứng với mức
Phí bảo hiểm thực thu sau điều chỉnh.
- Chương trình không áp dụng với các hợp đồng bảo hiểm hủy chuyển phí hoặc hủy mà vẫn đứng tên
chủ hợp đồng cũ tham gia mua lại trong thời gian cân nhắc.
- Hợp đồng bảo hiểm thỏa mãn điều kiện không phát hành muộn hơn ngày 15/11/2020. Thời gian
khách hàng kí trên Thư xác nhận bàn giao hợp đồng không muộn hơn ngày 30/11/2020 và ngày MAP
Life nhận được Thư xác nhận bàn giao hợp đồng không muộn hơn ngày 18/12/2020.
- Danh sách khách hàng đủ điều kiện hưởng khuyến mại có hiệu lực trong vòng ba (03) tháng kể từ
ngày được công bố. Trong trường hợp MAP Life không liên hệ được với khách hàng, quà tặng tương
ứng sẽ được thu hồi.
- MAP Life tổng kết theo 5 đợt để gửi tặng quà cho khách hàng, ngày dữ liệu:
Đợt 1 : 10/8 - 30/09/2020
Đợt 2 : 10/8 - 20/10/2020
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Đợt 3 : 10/8 - 10/11/2020
Đợt 4 : 10/8 - 30/11/2020
Đợt 5 : 10/8 - 20/12/2020
- Quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền.
- MAP Life có nghĩa vụ giải quyết các khiếu nại (nếu có) liên quan đến chương trình khuyến mại.
- Chi phí và mọi khoản thuế phát sinh (nếu có) từ Quà tặng tương ứng sẽ do MAP Life chi trả.
- Thể lệ của chương trình này có thể thay đổi tại từng thời điểm tùy theo toàn quyền quyết định của
MAP Life sau khi đã thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật.
9. Quy định về đầu mối giải đáp thắc mắc:
Mọi thông tin liên quan đến chương trình, khách hàng liên hệ theo địa chỉ sau để được giải đáp:
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Mirae Asset Prévoir
Trụ sở chính: Tầng 18, tòa nhà Green Power, 35 Tôn Đức Thắng, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 1900 6603
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