
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI HẤP DẪN “AN TÂM HƠN – ĐI XA HƠN” CỦA TRIPCARE 

Mua vé máy bay Vietnam Airlines và Bảo hiểm Du lịch TripCARE hoặc tham gia game “An tâm 04 

quyền lợi” để nhận những chuyến đi miễn phí từ TripCARE 

Từ ngày 22/10 đến ngày 10/11/2018, 40 khách hàng đầu tiên mua Bảo hiểm Du lịch TripCARE 

cùng với vé máy bay của Vietnam Airlines trên website www.vietnamairlines.com trong khung 

giờ 10h00 – 12h00 mỗi ngày sẽ nhận được mã Grab trị giá 200.000 đồng: 

 Mã được sử dụng để đi đến hoặc đi về từ 5 sân bay bằng GrabCar/GrabBike: Nội Bài (Hà 
Nội), Tân Sơn Nhất (thành phố Hồ Chí Minh), Đà Nẵng, Cam Ranh (Khánh Hòa) và Cần 
Thơ 

 Mã không quy đổi thành tiền mặt, không hoàn trả tiền mặt (nếu chuyến đi thực tế có giá 
trị thấp hơn 200.000 đồng) 

 Mã có giá trị từ ngày 22/10/2018 đến ngày 22/01/2019 
 Bảo hiểm PVI sẽ gửi Mã đén email của người nhận giải. Khi sử dụng ứng dụng Grab đẻ 

đa ̣ t xe, người dùng chọn điẻm đi, điẻm đén và nha ̣ p Mã nha ̣ n được từ Bảo hiểm PVI vào o  
KHUYẾN MÃI, ròi tién hành bám Đa ̣ t xe ngay đẻ sử dụng Mã đó. Giá trị của Mã khuyén 
mại sẽ được trừ thảng vào cước phí của chuyén đi 

 Bảo hiểm PVI được toàn quyền sử dụng thông tin, hình ảnh mà khách hàng cung cấp cho 
chương trình này vào mục đích thương mại 

Song song với chương trình khuyến mại trên, từ ngày 29/10 đến ngày 31/10/2018, Bảo hiểm 

PVI và Vietnam Airlines tổ chức game “An tâm 04 quyền lợi” trên fanpage 

www.facebook.com/vietnamairlines với giải thưởng là 15 mã GrabCar/GrabBike trị giá 700.000 

đồng/mã: 

 Cách thức tham gia: 
1. Like, Share bài đăng ở chế độ công khai kèm hashtag #TripCare 
#Antam04quyenloi 
2. Trả lời đúng và nhanh nhất câu hỏi của game 

 Danh sách trúng giải công bố vào ngày 07/11/2018 
 Người chơi trong danh sách trúng giải  inbox cho admin thông tin cá nhân theo cú pháp: 

#04quyenloi– Họ tên – Số điện thoại – Email liên hệ 
 Mã Grab trị giá 700.000 VNĐ sử dụng trong 7 ngày, mõi ngày 2 làn, mõi làn 50.000 VNĐ 
 Mã không quy đổi thành tiền mặt, không hoàn trả tiền mặt (nếu chuyến đi thực tế có giá 

trị thấp hơn 50.000 đồng) 
 Mã có giá trị từ ngày 22/10/2018 đến ngày 22/01/2019 
 Bảo hiểm PVI sẽ gửi Mã đén email của người nhận giải. Khi sử dụng ứng dụng Grab đẻ 

đa ̣ t xe, người dùng chọn điẻm đi, điẻm đén và nha ̣ p Mã nha ̣ n được từ Bảo hiểm PVI vào o  
KHUYẾN MÃI, ròi tién hành bám Đa ̣ t xe ngay đẻ sử dụng Mã đó. Giá trị của Mã khuyén 
mại sẽ được trừ thảng vào cước phí của chuyén đi. 

 Bảo hiểm PVI toàn quyền quyết định về danh sách trúng giải 
 Bảo hiểm PVI được toàn quyền sử dụng thông tin, hình ảnh mà khách hàng cung cấp cho 

chương trình này vào mục đích thương mại 
 

Đây là những tri ân thiết thực của Bảo hiểm PVI đối với khách hàng đã tin tưởng sử dụng Bảo 

hiểm Du lịch TripCARÊ trong 1 năm qua.  Trong thời gian tới, sẽ còn nhiều ưu đãi hấp dẫn khác 

dành cho khách hàng của Bảo hiểm Du lịch TripCARE.  

Thể lệ chi tiết tại https://pvionline.com.vn/an_tam_hon_di_xa_hon 
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