THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
1. Tên chương trình khuyến mại: Khuyến mại du lịch TripCARE
2. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại: Bảo hiểm du lịch TripCARE
3. Thời gian khuyến mại: Từ 15/11/2017 đến hết 15/01/2018
4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc.
5. Hình thức khuyến mại: Khách hàng mua Bảo hiểm du lịch TripCARE tại website
http://www.vietnamairlines.com sẽ nhận được 01 mã khuyến mại giảm tới 30% phí
bảo hiểm vật chất xe ô tô của Bảo hiểm PVI.
6. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại): Tất cả
khách hàng có hợp đồng bảo hiểm du lịch TripCARE mua tại website:
http://www.vietnamairlines.com.
7. Cơ cấu giải thưởng: 15.500 mã giảm phí.
- Mã giảm phí là số hợp đồng bảo hiểm TripCARE của khách hàng
(vd: VAVNAA0001078)
- Khách hàng chỉ được sử dụng 01 Mã khuyến mại cho 01 xe, khách hàng có thể
chuyển nhượng, cho tặng.
- Mã giảm phí không được quy đổi thành tiền mặt.
- Tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: 1,005,000,000 VNĐ
- Tổng giá trị hàng hóa khuyến mại là: 3,350,000,000 VNĐ
8. Nội dung chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại:
- Khách hàng mua Bảo hiểm du lịch TripCARE tại website:
http://www.vietnamairlines.com sẽ được nhận 01 mã khuyến mại giảm phí qua hình
thức gửi Email trực tiếp đến khách hàng.
- Phạm vi sử dụng: Tại tất cả các công ty thành viên của Bảo hiểm PVI, website bảo
hiểm trực tuyến: www.pvionline.com.vn
- Thời gian sử dụng: 60 ngày kể từ ngày khách hàng nhận được Email thông báo của
Bảo hiểm PVI.
- Khi khách hàng mua bảo hiểm vật chất xe ô tô tại các đơn vị thành viên của Bảo
hiểm PVI hoặc qua website: www.pvionline.com.vn , khách hàng chỉ cần cung cấp
hợp đồng bảo hiểm du lịch TripCare được cấp từ ngày 15/11/2017 đến 15/01/2018 để
được hưởng chương trình khuyến mại.
- Thời hạn kết thúc chương trình: 15/01/2018
- Mọi thông tin thắc mắc của khách hàng liên quan đến chương trình khuyến mại, vui
lòng liên hệ hotline: (+84) 941 555 616 hoặc email: bh.support@pvi.com.vn để được
hướng dẫn, giải đáp.

9. Trách nhiệm thông báo:
- Tổng công ty Bảo hiểm PVI có trách nhiệm thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của
thể lệ chương trình khuyến mại tại các đơn vị thành viên của Bảo hiểm PVI hoặc trên
website: http:// www.pvionline.com.vn
10. Các qui định khác:
- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này,
Tổng công ty Bảo hiểm PVI có trách nhiệm trực tiếp giải quyết, nếu không thỏa thuận
được tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.
TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM PVI

PROMOTION PROGRAM
1. Program Name: TripCARE Travel Promotion
2. Promotional goods and services: TripCARE Travel Insurance
3. Promotion Period: From 15/11/2017 to 15/01/2018
4. Promotion area (scope): Nationwide.
5. Form of promotion: Customers who buy TripCARE Travel Insurance at the
website http://www.vietnamairlines.com will receive 01 discount code up to 30% of
PVI Insurance’s premium for car material insurance.
6. Who is applied for this program: All customers who have travel insurance policy
TripCARE purchased at website: https://www.vietnamairlines.com.
7. Award structure: 15,500 discount codes.
- The discount code is the customer's TripCARE policy number
(Example: VAVNAA0001078)
- Customers can use only 01 discount code for 01 car, or it can be transferred, donated.
- Discount codes cannot be converted into cash.
- The total value for promotion: 1,005,000,000 VND
- The total value of promotional goods is 3,350,000,000 VND
8. Detailed content of the promotion program:
-

Customers

purchasing

TripCARE

Travel

Insurance

at

website:

http://www.vietnamairlines.com will receive 01 discount code via an email which is
sent directly to customers.
-

Where

to

use:

All

PVI

Insurance

branches,

or

via

website:

https://www.pvionline.com.vn
- The validity: 60 days from the date of Notification Email receipt from PVI Insurance.
- When customers buy car material insurance at any PVI Insurance's branches or via
website: www.pvionline.com.vn, they only need to provide TripCare travel insurance
contract issued from 15/11/2017 to 15/01/2018 to get the promotion.
- Expiry date: 15/01/2018
- All inquiries of customers related to the promotion, please contact: Hotline: (+84)
941 555616 and/or email: bh.support@pvi.com.vn.

9. Responsibility for notification:
- PVI Insurance Corporation is responsible for announcing the full details of the
promotion

program

at

all

PVI

Insurance

branches

and/or

via

website:

https://www.pvionline.com.vn.
10. Other regulations:
- In case of any disputes related to this promotion, PVI Insurance shall have to deal
directly with the dispute. If not agreed upon, the dispute will be dealt with in
accordance to the law.
PVI Insurance Corporation

