
 

 

  

 

 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH QUAY SỐ TRÚNG THƯỞNG  

DÀNH CHO KHÁCH HÀNG THAM GIA BẢO HIỂM THÁNG 11 và 12/2021  

“BẢO VỆ MỖI NGÀY – TÁO XỊN VỀ TAY” 

 

1. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/11/2021 đến hết ngày 31/12/2021. 

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ 

Dai-ichi Việt Nam (DLVN) được phân phối qua Sacombank, không bao gồm sản phẩm bảo hiểm gắn kết 

sản phẩm Tiền gửi, Tiền vay của Ngân hàng (An Tâm Tín Dụng, Vẹn Toàn Ước Mơ):   

- Sản phẩm An Tâm Hạnh Phúc (UL05) 

- Sản phẩm Nâng Bước Tương Lai (VE) 

- Sản phẩm An Tâm Đầu Tư (ILP) 

- Sản phẩm Đại Gia An Phúc (MTL) 

- Sản phẩm Kcare – Bảo hiểm bệnh ung thư (Kcare) 

3. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: toàn quốc  

4. Hình thức khuyến mại: khuyến mại mang tính may rủi: Quay số trúng thưởng 

5. Khách hàng của Chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại):  

− Tất cả các Khách hàng (cá nhân và doanh nghiệp) là Bên mua bảo hiểm của các Hợp đồng bảo 

hiểm do DLVN phát hành theo hợp tác Bancassurance với Sacombank trong tháng 11,12/2021. 

− Cán bộ, nhân viên của Sacombank, Công ty con được quyền tham dự chương trình khuyến mại 

6. Cơ cấu giải thưởng: 

Cơ cấu giải thưởng Nội dung Giải thưởng Số giải 

Giải quay số Iphone 13 promax 256GB  
 

30 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

7. Nội dung chi tiết thể lệ Chương trình khuyến mại: 

7.1. Điều kiện, cách thức, thủ tục cụ thể khách hàng phải thực hiện để được tham gia Chương trình 

khuyến mại:    

- Khách hàng là Bên mua bảo hiểm của các Hợp đồng bảo hiểm  do DLVN phát hành theo 

hợp tác Bancassurance với Sacombank. 

- Hợp đồng bảo hiểm  phải phát hành trong thời gian triển khai chương trình, có Phí bảo hiểm 

thực nộp kỳ đầu tiên từ 3 triệu đồng trở lên và Hợp đồng bảo hiểm không bị hủy trong Thời 

gian tự do xem xét.. 

• Phí bảo hiểm thực nộp kỳ đầu tiên (IP) của Hợp đồng bảo hiểm được tính bằng 100% phí cơ 

bản của sản phẩm chính + 100% phí cơ bản sản phẩm bổ sung + 10% phí đóng thêm.  

• IP của Hợp đồng bảo hiểm sẽ được tính lại vào ngày 10/01/2022 để giảm trừ hoặc tăng 

thêm đối với những Hơp đồng tăng phí, giảm phí trong thời gian tự do xem xét. 

• Thời gian tự do xem xét là khoảng thời gian 21 ngày tính từ ngày Khách hàng nhận được 

Hợp đồng bảo hiểm (với sản phẩm UL05, ILP, MTL, Kcare) hoặc tính từ ngày DLVN phát 

hành Hợp đồng bảo hiểm (VE). Trong thời gian tự do xem xét khách hàng được quyền 

tăng/giảm mệnh giá, thêm/bớt sản phẩm bổ sung, thay đổi định kỳ đóng phí hoặc hủy 

Hợp đồng bảo hiểm. 
  

7.2. Thời gian, cách thức phát hành bằng chứng xác định trúng thưởng: 

- Những Hợp đồng bảo hiểm thỏa điều kiện tham gia Chương trình sẽ được Sacombank tự động 

cấp Mã số dự thưởng (MSDT) theo quy định như sau:  

• HĐBH có 3 triệu <=IP <=10 triệu đồng: được cấp 1 MSDT. 

• HĐBH > 10tr: Mỗi 10 triệu đồng chẵn IP hợp lệ được cấp 1 MSDT.  

- IP của Hợp đồng bảo hiểm thỏa điều kiện sẽ được chốt vào ngày 10/01/2022 để cập nhật các 

dòng phí tăng/giảm/hủy liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm. Sacombank cấp mã số dự thưởng 

cho Khách hàng vào ngày 11/01/2022 căn cứ trên IP đã chốt.  

- Hợp đồng bảo hiểm hủy đến ngày 10/01/2022 sẽ không được cấp mã số dự thưởng. Hợp 

đồng bảo hiểm đã được cấp Mã số dự thưởng nhưng sau đó hủy, Mã số dự thưởng đã cấp 

cho Hợp đồng bảo hiểm hủy được xem là không hợp lệ.  

 

 

 



 

 

  

- Không được cộng dồn IP của nhiều Hợp đồng bảo hiểm  để tính số lượng MSDT được cấp 

cho Khách hàng. Không giới hạn số lượng MSDT trên mỗi khách hàng.  

- Sacombank thông báo MSDT đến Khách hàng trên ứng dụng Sacombank Pay (nếu khách 

hàng có sử dụng Sacombank Pay) hoặc tin nhắn SMS (nếu Khách hàng không sử dụng 

Sacombank Pay) và niêm yết trên website https://khachhangthanthiet.sacombank.com (tất cả 

KH được cấp mã dự thưởng) trước 3 ngày tính đến ngày tổ chức quay số. 

Nội dung tin nhắn: “Quy khach duoc cap X Ma so du thuong tu BHYYY.YYY đến BHYYY.YYY 

de tham gia quay so Iphone 13 Promax. Chi tiet Quy khach vui long truy cap website khach 

hang than thiet Sacombank hoac goi 1900555588 “Trong đó: 

• X là số lượng mã số dự thưởng KH nhận nhận được căn cứ IP của HĐBH thỏa điều kiện. 

• YYY.YYY là các con là các con số ngẫu nhiên do hệ thống phát hành, chạy từ 000,001 

đến 100,000. 

7.3. Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng: 

- MSDT để tham gia quay số xác định trúng thưởng là MSDT được Sacombank gửi đến tin 

nhắn/ Sacombank pay của Khách hàng từ tổng đài của Sacombank hoặc niêm yết trên 

website https://khachhangthanthiet.sacombank.com.  

- MSDT sẽ được hế thống Sacombank cấp tự động, ngẫu nhiên. Sacombank phát hành 

100,000 Mã số dự thưởng, chạy từ BH000001 đến BH100000 Số lượng MSDT phát hành trên 

thực tế sẽ phụ thuộc vào tổng phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu tại kỳ phí đầu tiên từ các 

Hợp đồng Bảo hiểm hợp lệ mà Khách hàng tham gia trong thời gian khuyến mại. 

7.4. Thời gian, địa điểm và cách thức xác định trúng thưởng: 

- Thời gian xác định trúng thưởng: Sacombank tổ chức buổi quay số xác định Khách hàng trúng 

thưởng vào ngày 14/01/2022.  

- Địa điểm tổ chức quay số: tại Hội Sở Sacombank, 266- 268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ 

Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.  

- Các bước thực hiện: 

• Quay số bằng phần mềm trên máy tính trên các MSDT thỏa điều kiện tham gia quay số 

cuối chương trình.  
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• 30 giải thưởng Iphone sẽ được quay thành 6 đợt để xác định 30 MSDT trúng thưởng (mỗi 

đợt xác định 5 Khách hàng). Các MSDT đã trúng thưởng của lần quay trước sẽ không 

được quay vào lần quay sau. 

- Bên cạnh giải chính thức, Sacombank sẽ quay thêm các giải dự phòng sau khi đã quay xong 

các giải chính thức và loại bỏ những mã đã trúng giải chính thức như sau:  

 

• Số lượng giải  dự phòng như sau: 20 giải   

• Giải dự phòng sẽ thay thế giải chính thức trong các trường hợp: 

• MSDT trúng giải chính thức bị hủy do phát hành lỗi/do Khách hàng hủy HĐBH sau khi 

Sacombank tổ chức quay số và trước khi Sacombank trao giải. 

• Khách hàng từ chối nhận giải thưởng vì không đồng ý với quy định “Khách hàng không 

được hủy Hợp đồng bảo hiểm sau khi đã nhận giải thưởng”. Khách hàng không đồng 

ý nhận giải phải ký Giấy từ chối nhận giải thưởng. 

• Nguyên tắc chọn Khách hàng dự phòng để nhận giải sẽ lấy theo thứ tự từ đầu danh 

sách đến cuối 

- Thành phần tham dự buổi quay số xác định Khách hàng trúng thưởng bao gồm: đại diện 

Sacombank, đại diện Khách hàng tham dự Chương trình khuyến mại, đại diện Cục Xúc tiến 

thương mại, đại diện báo chí. 

- Kết quả của Lễ quay số xác định trúng thưởng sẽ được lập thành văn bản và có chữ ký xác 

nhận của các bên chứng kiến. 

- Mỗi MSDT chỉ được trúng giải 01 lần, khách hàng có cơ hội trúng nhiều lần nếu có nhiều MSDT. 

- Khách hàng không được hủy HĐBH sau khi đã nhận giải thưởng. 

7.5. Thông báo trúng thưởng: Sacombank thông báo kết quả trúng thưởng trên trang 

https://khuyenmai.sacombank.com trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức quay số, đồng 

thời gửi thư thông báo và gọi điện thoại thông báo cho Khách hàng. 
 

7.6. Thời gian địa điểm, cách thức và thủ tục trao thưởng:  

- Địa điểm trao thưởng: Việc trao thưởng sẽ được diễn ra tại các văn phòng của Sacombank 

tại Tỉnh/ Thành phố nơi Khách hàng tham gia bảo hiểm.  
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- Thời gian kết thúc trao thưởng: chậm nhất ngày 14/02/2022. 

- Cách thức trao thưởng, Thủ tục trao thưởng: 

• Khi đến lĩnh thưởng, KH nhận thưởng cung cấp chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ có 

giá trị pháp lý tương đương theo quy định của pháp luật. Thông tin trên giấy tờ tùy thân 

của Khách hàng phải khớp với thông tin của Bên mua bảo hiểm trên Hợp đồng bảo 

hiểm tham gia CTKM. 

• Khách hàng trúng thưởng chịu các chi phí đi lại, ăn ở cho việc nhận thưởng của mình 

(nếu có) 

• Sacombank sẽ chịu chi phí vận chuyển giải thưởng đến địa điểm trao thưởng. 

• Khách hàng cần ký xác nhận vào Biên bản nhận giải theo quy định của 

Sacombank.Thông tin trên biên bản nhận giải này bao gồm họ tên đầy đủ, chứng minh 

nhân dân/hộ chiếu/căn cước công dân của khách hàng, ngày nhận quà, chữ ký. 

- Trách nhiệm của khách hàng trúng thưởng đối với chi phí phát sinh khi nhận thưởng, thuế 

thu nhập không thường xuyên: Khách hàng có trách nhiệm đóng thuế thu nhập không 

thường xuyên (nếu có) cho Sacombank. Sacombank sẽ thay mặt khách hàng trúng thưởng 

đóng thuế thu nhập không thường xuyên theo quy định. 

8. Trách nhiệm công bố thông tin: 

a. Sacombank có trách nhiệm thông báo đầy đủ và chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại này trên 

website của Sacombank tại https://khuyenmai.sacombank.com 

b. Kết quả trúng thưởng sẽ được công bố trên trang web của Sacombank  

https://khuyenmai.sacombank.com. 

9. Các quy định khác:  

a. Sacombank hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc quản lý tính chính xác của bằng chứng xác 

định trúng thưởng đưa vào lưu thông trong chương trình khuyến mại. Việc tổ chức chương trình 

khuyến mại phải đảm bảo tính công bằng, minh bạch và khách quan.  

b. Sacombank được sử dụng hình ảnh, tên và địa chỉ của khách hàng trúng thưởng nhằm mục đích 

quảng cáo mà không phải trả thêm một khoản tiền chi phí nào trong trường hợp khách hàng 

đồng ý. 
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c. Khách hàng phải thực hiện nghĩa vụ đóng thuế thu nhập không thường xuyên và loại thuế phát sinh 

theo mức quy định của Nhà nước căn cứ vào giá trị giải thưởng chủ thể nhận được (nếu có). 

d. Khách hàng phải chịu mọi chi phí phát sinh như chi phí đi lại, ăn ở (nếu có) liên quan đến việc 

nhận ưu đãi từ chương trình. 

e. Sau khi kết thúc chương trình khuyến mại, Sacombank có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện 

chương trình khuyến mại trên theo đúng quy định của pháp luật về thời hạn báo cáo, hồ sơ báo 

cáo và các giấy tờ kèm theo. 

f. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, Sacombank sẽ 

trực tiếp đứng ra giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành. 

g. Sacombank được quyền miễn trách nhiệm đối với các trường hợp bất khả kháng xảy ra trong 

thời gian diễn ra chương trình khuyến mại làm cho ngân hàng không thể liên lạc được với khách 

hàng để thông báo trao thưởng. 

h. Đối với những giải thưởng không có người trúng thưởng, Sacombank có trách nhiệm trích nộp 

50% giá trị của giải thưởng đã công bố vào ngân sách nhà nước theo quy định tại khoản 4 Điều 

96 Luật Thương mại. 

i. Bằng việc tham gia chương trình này, khách hàng chấp nhận tất cả các Điều khoản và Điều kiện 

của chương trình được liệt kê trong Thể lệ này. 

 


