Công ty TNHH Bảo Hiểm
Nhân Thọ FWD Việt Nam
Số: MKT/20190805

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp. Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2019

THÔNG BÁO THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI
Kính gửi: SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Tên thương nhân
: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam
Địa chỉ trụ sở chính : Lầu 11, Tòa nhà Diamond Plaza, Số 34 Đường Lê Duẩn,
Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Email
: customerconnect.vn@fwd.com
Điện thoại
: 08 6256 3688
Mã số thuế
: 0102631572
Số Tài khoản
: 1061068686879, tại Ngân hàng: ABBANK
Người liên hệ
: Võ Thị Thơ - ĐT: 028 6288 6338 - Số máy nhánh: 8820
Căn cứ Luật thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của
Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, Công ty
TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam (sau đây gọi tắt là FWD) thông báo chương
trình khuyến mại như sau:
1. Tên chương trình khuyến mại: Tri ân khách hàng (sau đây gọi tắt là “Chương
trình”).
2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Áp dụng cho các khách hàng tại Thành phố Hà Nội
3. Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa
4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/09/2019 đến hết ngày 15/10/2019.
5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ do FWD phát hành.
6. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: vé xem chương trình Lễ Hội Âm Nhạc
FWD
7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến
mại):
Bên mua bảo hiểm là cá nhân hoặc Người được bảo hiểm (trong trường hợp Bên
mua bảo hiểm là tổ chức) thỏa mãn các điều kiện sau:
- Khách hàng có Hợp đồng bảo hiểm thuộc đối tượng hàng hoá khuyến mại tại
Mục 5
- Khách hàng có Hợp đồng bảo hiểm phát hành tính đến 23:59 ngày 15/10/2019.
Thông tin phát hành hợp đồng sẽ được xác định dựa theo ngày, giờ trên hệ thống
của FWD.

-

Khách hàng thỏa các điều kiện tham gia các sản phẩm bảo hiểm của FWD, hiện
đang cư ngụ tại Thành phố Hà Nội.
Khách hàng là khách hàng hiện tại đang sở hữu một (01) hoặc nhiều hợp đồng
với FWD, trừ hợp đồng của sản phẩm FWD Sống khỏe – Bảo hiểm bệnh ung thư,
FWD Bảo hiểm hỗ trợ viện phí.

8. Cơ cấu giải thưởng:
Mỗi 01 (một) khách hàng sẽ được tặng 02 (hai) vé xem chương trình ca nhạc Lễ Hội Âm
Nhạc FWD. Số lượng vé ước tính là 27.000 vé
9. Tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: Tổng giá trị dự kiến là
540.000.000 đồng (Năm trăm bốn mươi triệu đồng chẵn).
10. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại:
10.1. Nội dung khuyến mại: Vé xem chương trình Lễ Hội Âm Nhạc FWD sẽ được
FWD trao cho khách hàng trong khoảng thời gian từ ngày 01/09/2019 đến
ngày 15/10/2019. Giá trị ước tính của mỗi vé là 20.000 đồng. Vé không có giá
trị quy đổi thành tiền mặt.
10.2. Quy định về vé xem chương trình Lễ Hội Âm Nhạc FWD:
10.2.1. Mỗi vé chỉ phát hành một (01) lần_không được phát hành lại lần hai
(02)
10.2.2. FWD sẽ không xử lý bất cứ khiếu nại nào liên quan đến việc khách
hàng không nhận được vé hoặc các khiếu nại nào liên quan đến vé
sau ngày 20/10/2019
10.2.3. Vị trí ghế ngồi và khu vực của vé sẽ do sự sắp xếp của Ban Tổ
Chức
10.2.4. Khách hàng cần xuất trình vé khi tham gia
10.2.5. 1 vé áp dụng cho 1 người, không kèm trẻ em
10.2.6. Vé không dành cho trẻ em dưới 1,3m. Trẻ em trên 1,3m phải đi
cùng người giám hộ.
10.2.7. Phụ nữ có thai hoặc người có bệnh cần thông báo và ký giấy cam
kết tại cửa soát vé
10.2.8. Thuốc chỉ được sử dụng khi có thông báo với bác sĩ tại khu vực y tế
10.2.9. Các vật dụng cấm:
- Các chất kích thích, gây nghiện, nước uống có cồn, thuốc lá
- Thức ăn
- Các chất dễ cháy, nổ: bật lửa, pháo bông, nến, xăng dầu, nước hoa…
- Vũ khí bất ký hình thức: các vật sắc, nhọn, dài có thể gây thương tích như
dao, kéo, gậy…
- Băng rôn, phướn, tài liệu mang tính cổ động chính trị
- Thiết bị ghi hình, thu âm, máy ảnh, ống kính chuyên nghiệp
- Vali, túi xách, ba lô kích thước lớn
- Thú nuôi
- Vật dụng chứa đựng bằng thủy tinh, bình kim loại, bình giữ nhiệt
- Đèn laser, đèn pin
10.2.10. Vé không có giá trị quy đổi thành tiền mặt

10.2.11. Khách hàng tự chịu chi phí di chuyển đến địa điểm tổ chức chương
trình
10.3.

Các quy định chung:
10.3.1. FWD sẽ thông báo đầy đủ chi tiết nội dung của thể lệ Chương Trình
trên trang web của FWD (www.fwd.com.vn).
10.3.2. Quy định về đầu mối giải đáp thắc mắc: để được giải đáp thắc mắc
liên quan đến Chương trình, khách hàng vui lòng liên hệ Tổng đài
của FWD 1800 96 96 90 (miễn cước).
10.3.3. Khách hàng sẽ phải tự hoàn thành bất kì nghĩa vụ thuế (nếu có) cho
Ưu Đãi nhận được từ Chương Trình. FWD sẽ không chịu bất kì
nghĩa vụ hay trách nhiệm nào nếu khách hàng không hoàn thành các
nghĩa vụ thuế liên quan đến Ưu Đãi.
10.3.4. Chương trình này không áp dụng cho các khách hàng là đối tượng
đóng thuế theo luật Hoa Kỳ và/hoặc nhận bất kỳ khoản thu nào từ
Hoa Kỳ, từ công ty có trụ sở từ Hoa Kỳ hay từ đối tượng chịu thuế từ
Hoa Kỳ.
10.3.5. Mọi quyết định của FWD liên quan đến Chương trình là cuối cùng và
chính thức.
10.3.6. Nếu vì lý do bất khả kháng (theo quy định của pháp luật) hoặc vì bất
kỳ lý do nào khác nằm ngoài tầm kiểm soát của FWD hay không phải
do lỗi của FWD mà Chương trình không diễn ra được như kế hoạch,
FWD có thể (trong phạm vi được pháp luật cho phép) hủy bỏ, kết
thúc, thay đổi hoặc trì hoãn một phần hoặc toàn bộ Chương trình
và/hoặc có thể loại ra khỏi Chương trình bất kỳ cá nhân nào trong
bất kỳ trường hợp nào có liên quan đến việc gây rối, phá hoại hay
gian lận trong Chương trình sau khi có sự đồng ý của cơ quan quản
lý nhà nước hoặc theo quy định của pháp luật hiện tại về các trường
hợp bất khả kháng.

FWD thông báo đến Quý Sở và cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm
về chương trình khuyến mại trên theo các qui định của pháp luật hiện hành.
Đại diện theo pháp luật của thương nhân
(Ký tên & đóng dấu)

