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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 
 

 
1. Tên chương trình khuyến mại: Chương trình khuyến mại dành cho CBNV Agribank mua 

sản phẩm FWD Đón đầu thay đổi 3.0 
2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc  
3. Thời gian khuyến mại: từ ngày 08/03/2022 đến ngày 30/06/2022 
4. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Sản phẩm bảo hiểm FWD Đón đầu thay đổi 3.0 của FWD Việt 

Nam được phân phối tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank). 
5. Hàng hóa dịch vụ dùng để khuyến mãi: Tiền – được phân bổ vào tài khoản đầu tư thêm của Hợp 

đồng bảo hiểm. 
6. Đối tượng khách hàng: Bên mua bảo hiểm tham gia sản phẩm bảo hiểm FWD Đón đầu thay đổi 

3.0 phân phối tại hệ thống Agribank trong thời gian khuyến mại và đồng thời thoả các điều kiện 
như sau: 

- Bên mua bảo hiểm: là CBNV của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam 
(Agribank) thỏa mãn đồng thời các điều kiện: 

 Đã ký Hợp đồng lao động chính thức từ 01 năm trở lên và còn hiệu lực tại thời điểm 
yêu cầu bảo hiểm (tham gia sản phẩm); 

 Được Agribank (Trụ sở chính/Chi nhánh/Phòng Giao dịch) xác nhận khách hàng đúng 
là nhân sự của Agribank tại thời điểm yêu cầu tham gia sản phẩm bảo hiểm FWD Đón 

đầu thay đổi 3.0. 

 Hồ sơ tham gia bảo hiểm của các cán bộ nhân viên Agribank: ngoài các giấy tờ theo 

quy định của sản phẩm FWD Đón đầu thay đổi 3.0, để nhận được ưu đãi của sản phẩm 
FWD Đón đầu thay đổi 3.0 cho cán bộ nhân viên AGB, Bên mua bảo hiểm phải cung 

cấp cho FSC/SFSC của FWD Việt Nam “Giấy xác nhận” có đóng dấu mộc đỏ của Đơn 

vị như mẫu biểu tại phụ lục I đính kèm. 

 Bên mua bảo hiểm tham gia sản phẩm chính là FWD – Đón đầu thay đổi 3.0 và có 

kèm theo tối thiểu 2 sản phẩm bổ trợ. 

 Phí Bảo hiểm quy năm (sau đây gọi tắt là “APE”) của mỗi hợp đồng bảo hiểm tối thiểu 
là 12.000.000VNĐ. Phí bảo hiểm quy năm là toàn bộ Phí Bảo hiểm định kỳ do các Bên 

mua Bảo hiểm thanh toán trong một năm của Hợp đồng Bảo hiểm; bao gồm phí bảo 
hiểm cơ bản của sản phẩm chính và phí bảo hiểm của sản phẩm bổ trợ nhưng không 

bao gồm phí đóng thêm và các khoản phí phải hoàn lại do Hợp đồng Bảo hiểm bị hủy 

trong thời gian cân nhắc. APE sẽ được tính 100% của phí bảo hiểm đối với hợp đồng 
đóng phí định kỳ hoặc 10% của phí bảo hiểm đối với hợp đồng đóng phí một lần.  

 Hợp đồng bảo hiểm được phát hành trong giai đoạn khuyến mại. 

 Hợp đồng bảo hiểm đã qua thời gian cân nhắc và còn hiệu lực tại thời điểm chốt doanh 
số. 
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7. Cơ cấu giải thưởng: 
 

     Giai đoạn 

khuyến mại 

Hàng hóa, dịch vụ 

khuyến mại 

Giá trị hàng hoá dùng để khuyến mại 

(VNĐ) 

(được phân bổ trực tiếp vào Tài khoản đầu tư 

thêm của sản phẩm chính Hợp đồng bảo 

hiểm FWD – Đón đầu thay đổi 3.0) 

08/03/2022-
30/06/2022 

Hợp đồng bảo hiểm 
thỏa mãn đầy đủ các 
điều kiện được quy 

định tại Điều 6 trên đây 

10% * IP phát hành 

 
8. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại:  

08.01 Quy định khác:  

- Phí Bảo hiểm Quy năm” hoặc “APE”: là toàn bộ Phí Bảo hiểm định kỳ do các Bên mua Bảo 
hiểm thanh toán trong một năm của Hợp đồng Bảo hiểm; bao gồm phí bảo hiểm cơ bản của sản 
phẩm chính và phí bảo hiểm của sản phẩm bổ trợ nhưng không bao gồm phí đóng thêm và các 
khoản phí phải hoàn lại do Hợp đồng Bảo hiểm bị hủy trong thời gian cân nhắc. APE sẽ được tính 
100% của phí bảo hiểm đối với hợp đồng đóng phí định kỳ hoặc 10% của phí bảo hiểm đối với 
hợp đồng đóng phí một lần. Các hợp đồng phát hành trong giai đoạn khuyến mại, vượt qua thời 
gian tự do xem xét 21 ngày kể từ ngày khách hàng nhận được hợp đồng bảo hiểm (“thời hạn cân 
nhắc”) và còn hiệu lực đến thời điểm chốt doanh số. 

- IP phát hành: Phí bảo hiểm thực thu kỳ đầu của năm đầu tiên khi hợp đồng phát hành (bao gồm 
phí bảo hiểm cơ bản, không bao gồm phí bảo hiểm sản phẩm bổ trợ (nếu có) và khoản đầu tư 
thêm) của các hợp đồng phát hành trong giai đoạn khuyến mại, vượt qua thời gian tự do xem xét 
21 ngày kể từ ngày khách hàng nhận được hợp đồng bảo hiểm (“thời hạn cân nhắc”) và còn hiệu 
lực đến thời điểm chốt doanh số. 

- Thời gian phát hành hợp đồng: được tính theo ngày phát hành đầu tiên của hợp đồng. 
  

08.02  Thời điểm chốt kết quả doanh số APE/IP cuối cùng:  
 

Giai đoạn khuyến mại Ngày chốt doanh số 
08/03/2022 - 31/03/2022 30/04/2022 
01/04/2022 - 30/04/2022 31/05/2022 
01/05/2022 - 31/05/2022 30/06/2022 
01/06/2022 - 30/06/2022 31/07/2022 

 
- Thời gian tính toán kết quả chương trình khuyến mại: trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày 

chốt doanh số. 
- Thời gian thực hiện đối soát và thống nhất kết quả chính thức: trong vòng 05 ngày làm việc kể 

từ ngày hoàn tất việc tính toán chương trình khuyến mại. 

08.03   Cách thức nhận thưởng:  

- FWD Việt Nam tiến hành thực hiện phân bổ hàng hóa khuyến mại trực tiếp vào tài khoản đầu 
tư thêm của các hợp đồng bảo hiểm thỏa chương trình trong vòng 12 ngày làm việc kể từ khi 
chốt kết quả doanh số như đã đề cập tại Mục 10.02. 

- Quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt và không được chuyển nhượng quyền sử dụng. 
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- FWD Việt Nam chịu trách nhiệm thông báo đến danh sách khách hàng nhận quà thông qua tin 
nhắn hoặc email. Khách hàng được hướng dẫn truy cập vào Cổng thông tin Khách hàng để kiểm 
tra số dư tài khoản sau khi khoản ưu đãi được FWD phân bổ vào tài khoản đầu tư thêm. 

- Mỗi một Hợp đồng bảo hiểm đáp ứng các điều kiện được quy định tại Điều 7 và Điều 8 của 
Công văn này sẽ chỉ được nhận quà tặng theo chương trình khuyến mại này một lần duy nhất. 

08.04  Các nội dung khác 

- Trong trường hợp bất kỳ cá nhân nào có hành vi gian lận, lừa dối nhằm đạt được kết quả theo 
các chương trình khuyến mại, FWD Việt Nam hoàn toàn có quyền từ chối trao giải và yêu cầu 
bồi thường (nếu có) theo quy định của pháp luật. 

- Thể lệ Chương trình và thời gian thực tế diễn ra Chương trình này có thể thay đổi tại từng thời 
điểm theo toàn quyền quyết định của FWD Việt Nam sau khi đã được thực hiện các thủ tục cần 
thiết theo quy định của pháp luật. 

- FWD Việt Nam được quyền từ chối trao quà cho các trường hợp không thỏa bất kỳ một trong 
các điều kiện được quy định tại Thông báo này. 

- Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại, khách hàng liên hệ với FWD Việt Nam 
qua số điện thoại 028-62886338/ BancaCompensationContest.vn@fwd.com (Ext. 2556). 

- Trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng (theo quy định của pháp luật) nằm ngoài tầm 
kiểm soát của FWD Việt Nam, FWD Việt Nam sẽ thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có 
thẩm quyền để điều chỉnh nội dung chương trình khuyến mại hoặc chấm dứt thực hiện Chương 
trình trước thời hạn theo quy định của pháp luật hiện hành. 

- Bằng việc tham gia chương trình này, khách hàng thừa nhận đã hiểu rõ và đồng ý thực hiện theo 
tất cả điều kiện, điều khoản quy định tại bản thể lệ này và các điều chỉnh (nếu có), và quy định 
khác có liên quan của Pháp luật. 

 

______ 


