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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH QUAY SỐ DÀNH CHO KHÁCH HÀNG 

THAM GIA BẢO HIỂM NHÂN THỌ AIA TẠI NGÂN HÀNG BẢN VIỆT 

1. Tên chương trình: Chọn an tâm – Vi vu xe sang 

2. Thời gian triển khai: Từ 01/07 đến 10/10/2022, trong đó: 

- Ngày nộp hợp đồng: 01/07 đến 30/09/2022 

- Ngày phát hành hợp đồng: 01/07 đến 10/10/2022 

3. Phạm vi áp dụng: Toàn quốc 

4. Khách hàng tham gia chương trình:  

- Là Khách hàng cá nhân của ngân hàng Bản Việt mua sản phẩm bảo hiểm chính và ít nhất 02 (hai) sản 

phẩm bảo hiểm bổ sung của công ty AIA thông qua các hệ thống phân phối của Ngân hàng Bản Việt. 

- Khách hàng có ngày nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và ngày phát hành hợp đồng bảo hiểm phải nằm trong 

thời gian khuyến mại. 

- Khách hàng có khoản phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu tại kỳ đóng phí bảo hiểm đầu tiên (“NFYP”) 

bao gồm phí của sản phẩm chính và sản phẩm bổ sung (không bao gồm phí tích lũy) tính trên mỗi Hợp 

đồng bảo hiểm (“HĐBH”) trong thời gian khuyến mại phải đạt từ 15.000.000 đồng trở lên. 

- Khách hàng phải là bên mua bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm. 

- Hợp đồng bảo hiểm của khách hàng phải còn hiệu lực sau 21 ngày kể từ khi kết thúc thời gian khuyến 

mại của Chương trình.  

5. Nội dung chương trình: 

a) Điều kiện để nhận Mã số dự thưởng (“MSDT”): 

- Với mỗi Hợp đồng bảo hiểm đáp ứng đầy đủ các điều kiện (“Hợp đồng bảo hiểm hợp lệ”) và thỏa điều 

kiện dưới đây, Khách hàng sẽ nhận được Mã số dự thưởng: 

Điều kiện NFYP/Hợp đồng hợp lệ (triệu đồng) Số lượng Mã số dự thưởng (“MSDT”) 

15 ≤ NFYP < 20 01 MSDT 

20 ≤ NFYP < 30 02 MSDT 

30 ≤ NFYP < 50 03 MSDT 

50 ≤ NFYP < 100 04 MSDT 

NFYP ≥ 100 05 MSDT 

Ví dụ: Khách hàng A tham gia Hợp đồng bảo hiểm U123456789, ngày nộp HSYCBH là ngày 

15/07/2022 và ngày chấp thuận phát hành hợp đồng bảo hiểm là ngày 20/07/2022, hợp đồng có tổng 

NFYP là 20 triệu đồng, bao gồm NFYP của sản phẩm chính là 15 triệu và NFYP 02 sản phẩm phụ là 

05 triệu. Như vậy: 
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• Hợp đồng của khách hàng thỏa mãn điều kiện về ngày nộp và ngày chấp thuận phát hành hợp đồng. 

• Hợp đồng của khách hàng A có NFYP là 20 triệu đồng nên Khách hàng nhận được 02 (hai) MSDT 

là U123456789001, U123456789002. 

- Việc xét điều kiện NFYP để được cấp MSDT theo quy định nêu trên sẽ căn cứ vào NFYP của mỗi hợp 

đồng bảo hiểm hợp lệ trong thời gian khuyến mại của Chương trình, không cộng dồn NFYP của các 

hợp đồng bảo hiểm lại với nhau. 

- Trường hợp hợp đồng bảo hiểm được điều chỉnh tăng hoặc giảm phí trong vòng 21 (hai mươi mốt) 

ngày kể từ ngày kết thúc thời gian khuyến mại và sự điều chỉnh này phù hợp với quy định trong hợp 

đồng bảo hiểm thì phí tăng thêm hoặc phí giảm cũng được tính để được tham gia Chương trình. 

b) Điều kiện tham gia quay số: 

Khách hàng có HĐBH hợp lệ với NFYP từ 15 triệu đồng và HĐBH của khách hàng phải còn hiệu lực 

tại thời điểm quay số. 

c) Cơ cấu giải thưởng: 

STT 
Cơ cấu giải 

thưởng 
Nội dung giải thưởng 

Số lượng 

giải 

Giá trị giải 

thưởng 

(VND/giải) 

Thành tiền 

(VND) 

1 Giải đặc biệt 01 xe máy Sh mode 125cc 01 60.000.000 60.000.000 

2 Giải nhất 
01 xe máy điện VINFAST 

FELIZ S 
01 30.000.000 30.000.000 

3 Giải nhì 
Voucher du lịch trị giá 10 

triệu đồng 
01 10.000.000 10.000.000 

4 Giải ba 
01 Phiếu mua sắm 01 chỉ 

vàng 24K 
03 5.500.000 16.500.000 

 

d) Cách thức xác định trúng thưởng:  

- MSDT có cấu trúc như sau: “Mã số hợp đồng bảo hiểm” và được nối tiếp bởi 03 (ba) ký tự chỉ số thứ tự 

MSDT được cấp cho hợp đồng đó một cách lần lượt. Mã số hợp đồng bảo hiểm bao gồm 10 ký tự ngẫu 

nhiên do Công ty AIA phát hành, bắt đầu bằng ký tự “U” hoặc “C”. 

- Ví dụ: Khách hàng A tham gia Hợp đồng bảo hiểm U123456789, ngày nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm là 

ngày 15/07/2022 và ngày phát hành hợp đồng bảo hiểm là ngày 20/07/2022, hợp đồng có tổng NFYP là 

20 triệu đồng, bao gồm NFYP của sản phẩm chính là 15 triệu đồng và NFYP 01 sản phẩm phụ là 05 

triệu đồng. Như vậy: 
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• Hợp đồng của khách hàng thỏa mãn điều kiện về ngày nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và ngày chấp 

thuận phát hành hợp đồng là hợp đồng bảo hiểm hợp lệ. 

• Hợp đồng của khách hàng A có NFYP là 20 triệu đồng nên Khách hàng được nhận 02 (hai) MSDT 

là U123456789001, U123456789002 

• Khách hàng nhận được 02 (hai) MSDT: U123456789001, U123456789002 trong tin nhắn có nội 

dung như sau: “AIA thong bao MSDT Quy Khach: U123456789001, U123456789002, 

U123456789003 tham gia quay so chuong trinh Chon tam an, Vi vu xe sang”. 

6. Quy định chung và thời gian quay thưởng, trao thưởng: 

a) Quy định chung: 

- Tất cả các hợp đồng hợp lệ phải được nộp & phát hành trong thời gian khuyến mại. 

- NFYP là phí bảo hiểm mới năm đầu tiên thực thu (không bao gồm phí tích lũy). NFYP được tính trong 

chương trình khuyến mại là phí bảo hiểm của các Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm (HSYCBH) mới được nộp & 

phát hành trong thời gian chương trình. NFYP của các HSYCBH được nộp & phát hành trong thời gian 

chương trình sẽ được tính trên từng hợp đồng. 

- Giải thưởng/quà tặng không được qui đổi thành tiền mặt. 

b) Ngày công bố danh sách khách hàng đủ điều kiện tham gia quay số: 

Thời gian khuyến mại 
21 ngày sau khi kết 

thúc khuyến mại 

Ngày công bố danh sách khách hàng đủ 

điều kiện & gửi tin nhắn thông báo MSDT 

01/07 – 10/10/2022 31/10/2022 08/11/2022 

c) Thời gian quay số và trao quà tặng: 

Thời gian quay số Thời gian công bố kết quả Thời gian bắt đầu giao quà 

14/11/2022 15/11/2022 15/11/2022 

d) Việc quay số xác định trúng thưởng sẽ được thực hiện lần lượt theo thứ tự sau: 

• Quay số xác định các MSDT trúng 03 (ba) Giải ba; 

• Quay số xác định MSDT trúng 01 (một) Giải nhì; 

• Quay số xác định MSDT trúng 01 (một) Giải nhất. 

• Quay số xác định MSDT trúng 01 (một) Giải đặc biệt. 

- Một khách hàng có nhiều MSDT có thể trúng nhiều giải trong cơ cấu giải thưởng, nhưng mỗi giải trúng 

thưởng phải tương ứng với 01 (một) MSDT. Các MSDT đã được xác định trúng thưởng ở các vòng 

quay số trước sẽ bị loại ra khỏi danh sách quay số của các vòng quay số sau. 

7. Liên hệ: Hotline 1900 555 596 


