
THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

1. Tên chương trình khuyến mại: Chương trình quay số may mắn “Lướt app nhanh tay – 

Nhận ngay ưu đãi”. 

2. Thời gian khuyến mại: được chia thành 02 Đợt cụ thể như sau: 

(i) Đợt 1: Từ ngày 01/10/2020 đến hết ngày 15/10/2020; 

(ii) Đợt 2: Từ ngày 01/11/2020 đến hết ngày 15/11/2020. 

3. Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại: Hợp đồng bảo hiểm của Sản phẩm Bảo hiểm Bệnh 

Ung thư do Dai-ichi Life Việt Nam phát hành trong từng Đợt của Thời gian khuyến mại (“Hợp 

đồng bảo hiểm Bệnh Ung thư”) và ứng dụng Dai-ichi Connect.  

4. Phạm vi khuyến mại: Toàn quốc. 

5. Hình thức khuyến mại: Quay số xác định trúng thưởng qua chương trình máy tính tự động.   

6. Khách hàng của chương trình khuyến mại (Đối tượng hưởng khuyến mại):  

Đối tượng tham gia và nhận thưởng của chương trình khuyến mại: là các khách hàng hiện hữu 

của Dai-ichi Life Việt Nam thông qua Kênh Đại lý truyền thống (kênh phân phối trực tiếp 

thông qua đội ngũ Tư vấn Tài chính cá nhân của Dai-ichi Life Việt Nam) chia thành 02 (hai) 

nhóm với tất cả các điều kiện phải đáp ứng cho từng nhóm như sau: 

Nhóm 1: Là Bên mua bảo hiểm tham gia sản phẩm Bảo hiểm Bệnh Ung thư qua ứng dụng 

Dai-ichi Connect và đáp ứng các điều kiện sau: 

• Là Bên mua bảo hiểm đồng thời là Người được bảo hiểm (với tuổi bảo hiểm từ 18 tuổi đến 

50 tuổi) của Hợp đồng bảo hiểm An Thịnh Đầu Tư /An Tâm Hưng Thịnh Toàn Diện/ An 

Phúc Hưng Thịnh Toàn Diện do Dai-ichi Life Việt Nam phát hành đáp ứng các điều kiện 

sau:  

(i) có hiệu lực không quá 2 năm kể Ngày bắt đầu hiệu lực của Hợp đồng bảo hiểm này; 

và  

(ii) có tham gia kèm theo (các) sản phẩm bổ sung Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo cao cấp 

toàn diện và/hoặc Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe; và 

(iii) Sức khỏe của Bên mua bảo hiểm tại thời điểm phát hành Hợp đồng bảo hiểm này 

là đạt điều kiện chuẩn, không có điều kiện tăng phí, không có điều kiện bảo hiểm 

bổ sung loại trừ; và 

(iv) Hợp đồng bảo hiểm này chưa có yêu cầu giải quyết quyền lợi tai nạn toàn diện nâng 

cao, bệnh hiểm nghèo cao cấp toàn diện và các yêu cầu giải quyết của sản phẩm 

Chăm sóc sức khỏe liên quan đến các bệnh hiểm nghèo. 

• Là Bên mua bảo hiểm tham gia sản phẩm Bảo hiểm Bệnh Ung thư qua ứng dụng Dai-ichi 

Connect trong thời gian khuyến mại, đóng phí bảo hiểm đầy đủ không trễ hơn thời gian 



quy định đóng phí của Dai-ichi Life Việt Nam và được Dai-ichi Life Việt Nam chấp thuận 

phát hành hợp đồng bảo hiểm;  

• Hợp đồng bảo hiểm Bệnh Ung thư vẫn duy trì hiệu lực vào ngày quay số. 

• Nếu Bên mua bảo hiểm có yêu cầu điều chỉnh Hợp đồng bảo hiểm Bệnh Ung thư ảnh 

hưởng đến phí bảo hiểm hoặc hủy bỏ Hợp đồng bảo hiểm Bệnh Ung thư trong Thời hạn 

xem xét lại (21 ngày cân nhắc, theo quy định của Hợp đồng bảo hiểm) sẽ không thoả điều 

kiện tham gia chương trình khuyến mại. 

Nhóm 2: Là Bên mua bảo hiểm không tham gia sản phẩm Bảo hiểm Bệnh Ung thư qua ứng 

dụng Dai-ichi Connect, chỉ truy cập vào ứng dụng Dai-ichi Connect thành công lần đầu tiên 

và đáp ứng các điều kiện sau: 

• Là Bên mua bảo hiểm đồng thời là Người được bảo hiểm (với tuổi bảo hiểm từ 18 tuổi đến 

50 tuổi) của Hợp đồng bảo hiểm An Thịnh Đầu Tư /An Tâm Hưng Thịnh Toàn Diện/ An 

Phúc Hưng Thịnh Toàn Diện do Dai-ichi Life Việt Nam phát hành đáp ứng các điều kiện 

sau:  

(i) có hiệu lực không quá 2 năm kể Ngày bắt đầu hiệu lực của Hợp đồng bảo hiểm này; 

và  

(ii) có tham gia kèm theo (các) sản phẩm bổ sung Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo cao cấp 

toàn diện và/hoặc Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe; và 

(iii) Sức khỏe của Bên mua bảo hiểm tại thời điểm phát hành Hợp đồng bảo hiểm này 

là đạt điều kiện chuẩn, không có điều kiện tăng phí, không có điều kiện bảo hiểm 

bổ sung loại trừ; và 

(iv) Hợp đồng bảo hiểm này chưa có yêu cầu giải quyết quyền lợi tai nạn toàn diện nâng 

cao, bệnh hiểm nghèo cao cấp toàn diện và các yêu cầu giải quyết của sản phẩm 

Chăm sóc sức khỏe liên quan đến các bệnh hiểm nghèo. 

• Bên mua bảo hiểm truy cập vào ứng dụng Dai-ichi Connect thành công lần đầu tiên trong 

thời gian chương trình khuyến mại và không tham gia sản phẩm bảo hiểm Bệnh ung thư 

qua ứng dụng Dai-ichi Connect. 

• Các bước xác định truy cập thành công lần đầu tiên ứng dụng Dai-ichi connect: 

- Bước 1: Tải ứng dụng Dai-ichi Connect trên cửa hàng ứng dụng Google cho điện thoại 

sử dụng hệ điều hành Android & cửa hàng ứng dụng của Apple cho điện thoại sử dụng 

hệ điều hành IOS. 

- Bước 2: Cài đặt ứng dụng Dai-ichi Connect trên điện thoại. 

- Bước 3: Đăng nhập vào ứng dụng Dai-ichi Connect bằng tên đăng nhập và mật khẩu 

đã được Dai-ichi Life Việt Nam cung cấp khi phát hành Hợp đồng bảo hiểm hiện hữu.  

Sau khi nhập tên đăng nhập và mật khẩu chính xác, khách hàng sẽ vào màn hình chính 

của ứng dụng Dai-ichi Connect là được xác định đăng nhập thành công. 



7.  Cơ cấu giải thưởng:  

- Tổng số giải thưởng dành cho khách hàng thuộc Nhóm 2, được quay số chung cho cả 2 

Đợt: 

Cơ cấu giải 

thưởng 

Nội dung giải 

thưởng 

Trị giá 

 giải thưởng (VNĐ) 

Tổng số giải 

thưởng  

Tổng giá trị giải 

thưởng (VNĐ 

Giải may mắn Tiền mặt 500.000/giải 100 50.000.000 

 

- Tổng số giải thưởng dành cho khách hàng thuộc Nhóm 1, được quay số chung cho cả 2 

Đợt: 

Cơ cấu giải 

thưởng  

Nội dung giải 

thưởng 

Trị giá  

giải thưởng (VNĐ) 

Tổng số giải 

thưởng 

Thành tiền 

(VNĐ) 

Giải Nhất Tiền mặt 30.000.000 01 30.000.000 

Giải Nhì Tiền mặt 10.000.000 04 40.000.000 

Giải Ba Tiền mặt 5.000.000 06 30.000.000 

Giải Khuyến 

khích 

Tiền mặt 
1.000.000 50 50.000.000 

Tổng giá trị giải thưởng của Chương trình khuyến mại: 200.000.000 đồng (bằng chữ: Hai 

trăm triệu đồng chẵn). 

Tổng giá trị giải thưởng 200.000.000 đồng so với tổng giá trị hàng hóa khuyến mại dự kiến 

(doanh thu phí bảo hiểm mới ước tính từ 01/10/2020 đến 15/11/2020) khoảng 7.000.000.000 

đồng (bảy tỉ đồng). 

8. Nội dung chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại: 

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

chương trình khuyến mại: 

Đối tượng tham gia và nhận thưởng của chương trình khuyến mại: là các khách hàng hiện hữu 

của Dai-ichi Life Việt Nam thông qua Kênh Đại lý truyền thống (kênh phân phối trực tiếp 

thông qua đội ngũ Tư vấn Tài chính cá nhân của Dai-ichi Life Việt Nam), chia thành 02 (hai) 

nhóm với tất cả các điều kiện phải đáp ứng cho từng nhóm như sau : 

Nhóm 1: Là Bên mua bảo hiểm tham gia sản phẩm Bảo hiểm Bệnh Ung thư qua ứng dụng 

Dai-ichi Connect và đáp ứng các điều kiện sau: 

• Là Bên mua bảo hiểm đồng thời là Người được bảo hiểm (với tuổi bảo hiểm từ 18 tuổi đến 

50 tuổi) của Hợp đồng bảo hiểm An Thịnh Đầu Tư /An Tâm Hưng Thịnh Toàn Diện/ An 



Phúc Hưng Thịnh Toàn Diện do Dai-ichi Life Việt Nam phát hành đáp ứng các điều kiện 

sau:  

(i) có hiệu lực không quá 2 năm kể Ngày bắt đầu hiệu lực của Hợp đồng bảo hiểm này; 

và  

(ii) có tham gia kèm theo (các) sản phẩm bổ sung Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo cao cấp 

toàn diện và/hoặc Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe; và 

(iii) Sức khỏe của Bên mua bảo hiểm tại thời điểm phát hành Hợp đồng bảo hiểm này 

là đạt điều kiện chuẩn, không có điều kiện tăng phí, không có điều kiện bảo hiểm 

bổ sung loại trừ; và 

(iv) Hợp đồng bảo hiểm này chưa có yêu cầu giải quyết quyền lợi tai nạn toàn diện nâng 

cao, bệnh hiểm nghèo cao cấp toàn diện và các yêu cầu giải quyết của sản phẩm 

Chăm sóc sức khỏe liên quan đến các bệnh hiểm nghèo. 

• Là Bên mua bảo hiểm tham gia sản phẩm Bảo hiểm Bệnh Ung thư qua ứng dụng Dai-ichi 

Connect trong thời gian khuyến mại, đóng phí bảo hiểm đầy đủ không trễ hơn thời gian 

quy định đóng phí của Dai-ichi Life Việt Nam và được Dai-ichi Life Việt Nam chấp thuận 

phát hành hợp đồng bảo hiểm;  

• Hợp đồng bảo hiểm Bệnh Ung thư vẫn duy trì hiệu lực vào ngày quay số. 

• Nếu Bên mua bảo hiểm có yêu cầu điều chỉnh Hợp đồng bảo hiểm Bệnh Ung thư ảnh 

hưởng đến phí bảo hiểm hoặc hủy bỏ Hợp đồng bảo hiểm Bệnh Ung thư trong Thời hạn 

xem xét lại (21 ngày cân nhắc, theo quy định của Hợp đồng bảo hiểm) sẽ không thoả điều 

kiện tham gia chương trình khuyến mại. 

Nhóm 2: Là Bên mua bảo hiểm không tham gia sản phẩm Bảo hiểm Bệnh ung thư qua ứng 

dụng Dai-ichi Connect, chỉ truy cập vào ứng dụng Dai-ichi Connect thành công và đáp ứng 

các điều kiện sau: 

• Là Bên mua bảo hiểm đồng thời là Người được bảo hiểm (với tuổi bảo hiểm từ 18 tuổi đến 

50 tuổi) của Hợp đồng bảo hiểm An Thịnh Đầu Tư /An Tâm Hưng Thịnh Toàn Diện/ An 

Phúc Hưng Thịnh Toàn Diện do Dai-ichi Life Việt Nam phát hành đáp ứng các điều kiện 

sau:  

(i) có hiệu lực không quá 2 năm kể Ngày bắt đầu hiệu lực của Hợp đồng bảo hiểm này; 

và  

(ii) có tham gia kèm theo (các) sản phẩm bổ sung Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo cao cấp 

toàn diện và/hoặc Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe; và 

(iii) Sức khỏe của Bên mua bảo hiểm tại thời điểm phát hành Hợp đồng bảo hiểm này 

là đạt điều kiện chuẩn, không có điều kiện tăng phí, không có điều kiện bảo hiểm 

bổ sung loại trừ; và 



(iv) Hợp đồng bảo hiểm này chưa có yêu cầu giải quyết quyền lợi tai nạn toàn diện nâng 

cao, bệnh hiểm nghèo cao cấp toàn diện và các yêu cầu giải quyết của sản phẩm 

Chăm sóc sức khỏe liên quan đến các bệnh hiểm nghèo. 

• Bên mua bảo hiểm truy cập vào ứng dụng Dai-ichi Connect thành công lần đầu tiên trong 

thời gian chương trình khuyến mại và không tham gia sản phẩm bảo hiểm Bệnh Ung thư 

qua ứng dụng Dai-ichi Connect. 

• Các bước để xác định truy cập thành công lần đầu tiên ứng dụng Dai-ichi connect: 

- Bước 1: Tải ứng dụng Dai-ichi Connect trên cửa hàng ứng dụng Google cho điện thoại 

sử dụng hệ điều hành Android & cửa hàng ứng dụng của Apple cho điện thoại sử dụng 

hệ điều hành IOS. 

- Bước 2: Cài đặt ứng dụng Dai-ichi Connect trên điện thoại. 

Bước 3: Đăng nhập vào ứng dụng Dai-ichi Connect bằng tên đăng nhập và mật khẩu 

đã được Dai-ichi Life Việt Nam cung cấp khi phát hành hợp đồng hiện hữu.  

Sau khi nhập tên đăng nhập và mật khẩu chính xác, khách hàng sẽ vào màn hình chính 

của ứng dụng Dai-ichi Connect là được xác định đăng nhập thành công. 

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

• Mã số dự thưởng là chuỗi ký tự gồm 11 chữ số với cấu trúc như sau: xxxxxxxxxx-y, trong 

đó: 

-  xxxxxxxxxx: là dãy số gồm 10 ký tự của mã số khách hàng được Dai-ichi Life Việt 

Nam phát hành một cách ngẫu nhiên, không trùng lặp; 

- y: chuỗi 01 (một) ký tự với (i) Ký tự “A”: đối với Khách hàng thuộc Nhóm 2; hoặc (ii) 

Ký tự “B”: đối với Khách hàng thuộc Nhóm 1. 

• Dai-ichi Life Việt Nam sẽ gửi Mã số dự thưởng cho Bên mua bảo hiểm đạt điều kiện theo 

thời gian và cách thức cụ thể như sau: 

- Trong vòng 24 giờ kể từ khi Bên mua bảo hiểm đạt điều kiện truy cập vào ứng dụng 

Dai-ichi Connect thành công lần đầu tiên, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ thông báo Mã số 

dự thưởng qua địa chỉ thư điện tử của Bên mua bảo hiểm (đã đăng ký với Dai-ichi Life 

Việt Nam) với nội dung như sau:  

Chào Quý khách [Họ tên khách hàng], 

Dai-ichi Life Việt Nam chúc mừng Quý khách đã có 1 mã số dự thưởng là [xxxxxxxxxx-

A] của chương trình khuyến mại “Lướt app nhanh tay – Nhận ngay ưu đãi”.  

Trường hợp Quý khách cần phản hồi hoặc trao đổi thêm, vui lòng liên hệ với Tổng đài 

dịch vụ Khách hàng theo số (028) 38 100 888 - bấm phím số 1, hoặc qua thư điện tử: 

customer.services@dai-ichi-life.com.vn. Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ Quý khách 

mailto:customer.services@dai-ichi-life.com.vn


- Trong vòng 1 ngày làm việc kể từ ngày Hợp đồng bảo hiểm Bệnh Ung thư được phát 

hành, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ thông báo Mã số dự thưởng qua địa chỉ thư điện tử 

của Bê mua bảo hiểm (đã đăng ký với Dai-ichi Life Việt Nam) với nội dung như sau:  

Chào Quý khách [Họ tên khách hàng], 

Dai-ichi Life Việt Nam chúc mừng Quý khách đã nhận được 1 mã số dự thưởng là 

[xxxxxxxxxx-B] của chương trình khuyến mại “Lướt app nhanh tay – Nhận ngay ưu 

đãi”.  

Trường hợp Quý khách cần phản hồi hoặc trao đổi thêm, vui lòng liên hệ với Tổng đài 

dịch vụ Khách hàng theo số (028) 38 100 888 - bấm phím số 1, hoặc qua thư điện tử: 

customer.services@dai-ichi-life.com.vn. Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ Quý khách. 

8.3. Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng 

• Bằng chứng xác định trúng thưởng là Mã số dự thưởng do Dai-ichi Life Việt Nam phát hành 

cho từng khách hàng được nêu tại Mục 8.2 ở trên. 

8.4. Thời gian, địa điểm, cách thức xác định trúng thưởng 

a. Thời gian xác định trúng thưởng 

Dai-ichi Life Việt Nam tiến hành quay số xác định trúng thưởng chung cho 02 (hai) 

Đợt, Lễ quay số xác định trúng thưởng dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 15/12/2020. 

b. Địa điểm xác định trúng thưởng: 

Lễ quay số được thực hiện tại Tòa nhà Dai-ichi Life, 149 – 151 Nguyễn Văn Trỗi, 

Phường 11, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh dưới sự chứng kiến của đại diện khách 

hàng tham dự chương trình khuyến mại và đại diện Dai-ichi Life Việt Nam. 

c. Cách thức xác định trúng thưởng cụ thể như sau: 

- Dai-ichi Life Việt Nam sẽ lập 02 (hai) danh sách: Danh sách Mã số dự thưởng của 

Khách hàng thuộc nhóm 1 và Danh sách Mã số dự thưởng của Khách hàng thuộc 

nhóm 2. 

- Dai-ichi Life Việt Nam sẽ thực hiện quay số bằng chương trình máy tính, theo 

phương thức chọn ngẫu nhiên Mã số dự thưởng.  

- Màn hình hiển thị: Con số biểu thị số lượng Mã số dự thưởng hợp lệ của đối tượng 

được hưởng khuyến mại. 

- Đại diện khách hàng thực hiện động tác kích hoạt (nhấp chuột của máy tính) vào nút 

lệnh để chương trình bắt đầu lựa chọn ngẫu nhiên.  

- Tổng số lần kích hoạt trên máy tính là 04 (bốn) lần, tương đương với 04 (bốn) loại 

giải thưởng theo thứ tự lần lượt từ Giải Khuyến khích, Giải Ba, Giải Nhì cho đến 

Giải Nhất dành cho Khách hàng thuộc Nhóm 1.  
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- Tổng số lần kích hoạt trên máy tính là 01 (một) lần, tương đương với Giải may mắn  

dành cho Khách hàng thuộc Nhóm 2. 

- Sau mỗi lần kích hoạt, màn hình máy tính sẽ hiển thị danh sách (các) Mã số dự 

thưởng hợp lệ trúng giải tương ứng với tên của người trúng giải.  

- 01 (một) Mã số dự thưởng có thể trúng tối đa 01 (một) giải thưởng cho việc tham 

gia Hợp đồng bảo hiểm Bệnh Ung thư qua ứng dụng Dai-ichi Connect và 01 (một) 

giải thưởng cho việc truy cập thành công vào ứng dụng Dai-ichi Connect.  

- Việc xác định trúng thưởng sẽ được thực hiện dưới sự chứng kiến của đại diện khách 

hàng tham dự chương trình khuyến mại và đại diện Dai-ichi Life Việt Nam. 

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

nhận của các bên chứng kiến. 

8.5. Thông báo trúng thưởng 

Trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày xác định được khách hàng trúng thưởng, 

Dai-ichi Life Việt Nam sẽ liên hệ qua điện thoại với khách hàng trúng thưởng, đăng tải 

thông tin khách hàng trúng thưởng trên trang web của Dai-ichi Life Việt Nam tại địa chỉ 

http://www.dai-ichi-life.com.vn/ và đăng thông tin 01 (một) lần trên báo Lao Động (trong 

vòng 10 (mười) ngày kể từ ngày công bố giải thưởng); đồng thời Dai-ichi Life Việt Nam 

sẽ gửi thư điện tử đến địa chỉ thư điện tử đã đăng ký của khách hàng trúng thưởng để 

thông báo về thời gian, địa điểm và thủ tục nhận thưởng trong vòng 03 (ba) ngày làm việc. 

8.6. Quy trình, cách thức, thủ tục nhận thưởng: 

• Giải thưởng sẽ được trao trực tiếp bằng tiền mặt cho khách hàng trúng thưởng tại Trụ sở 

chính, các văn phòng chi nhánh và văn phòng Tổng đại lý theo thông báo của Dai-ichi Life 

Việt Nam hoặc hình thức chuyển khoản, tùy theo yêu cầu của khách hàng trúng thưởng khi 

Dai-ichi Life Việt Nam gọi điện thoại thông báo trúng thưởng với khách hàng.  

• Khi nhận thưởng bằng hình thức trao trực tiếp tiền mặt, Bên mua bảo hiểm trúng thưởng 

phải xuất trình: 

- Thư Thông báo về việc trúng thưởng do Dai-ichi Life Việt Nam phát hành; và 

- Giấy Chứng minh nhân dân /Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu; và 

- Giấy Ủy Quyền theo quy định của pháp luật (nếu có). 

• Khi nhận thưởng bằng hình thức chuyển khoản, Bên mua bảo hiểm trúng thưởng phải gửi 

bản mềm các chứng từ sau qua hộp thư điện tử: Customer.services@dai-ichi-life.com.vn chậm 

nhất đến 17h30 ngày 27/12/2020: 

- Thư Thông báo về việc trúng thưởng do Dai-ichi Life Việt Nam phát hành; và 

- Giấy Chứng minh nhân dân /Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu 

- Xác nhận về thông tin tài khoản ngân hàng của Bên mua bảo hiểm trúng thưởng. 
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• Trong trường hợp Bên mua bảo hiểm đã được xác định trúng thưởng nhưng sau đó thực 

hiện thủ tục hủy bỏ Hợp đồng bảo hiểm Bệnh Ung thư trong Thời hạn xem xét 21 ngày 

được qui định trong Hợp đồng bảo hiểm, thì: 

- Đối với trường hợp hủy bỏ Hợp đồng bảo hiểm Bệnh Ung thư trước khi nhận giải 

thưởng: Dai-ichi Life Việt Nam có quyền không trao giải thưởng cho Bên mua bảo 

hiểm đó; hoặc  

- Đối với trường hợp hủy bỏ Hợp đồng bảo hiểm Bệnh Ung thư sau khi đã nhận giải 

thưởng và giá trị giải thưởng nhỏ hơn số phí bảo hiểm đã đóng: Dai-ichi Life Việt 

Nam chỉ chi trả phần chênh lệch giữa số tiền mà Dai-ichi Life Việt Nam phải trả khi 

Bên mua bảo hiểm hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm và giá trị giải thưởng. Khi đó, Hợp 

đồng bảo hiểm Bệnh Ung thư sẽ chấm dứt hiệu lực; hoặc 

- Đối với trường hợp hủy bỏ Hợp đồng bảo hiểm Bệnh Ung thư sau khi đã nhận giải 

thưởng và giá trị giải thưởng lớn hơn số phí bảo hiểm đã đóng: Dai-ichi Life Việt 

Nam sẽ cấn trừ số tiền mà Dai-ichi Life Việt Nam phải trả khi Bên mua bảo hiểm 

hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm và Dai-ichi Life Việt Nam sẽ không thu hồi phần chênh 

lệch giữa số tiền mà Dai-ichi Life Việt Nam phải trả khi Bên mua bảo hiểm hủy bỏ 

hợp đồng bảo hiểm và giá trị giải thưởng. Khi đó, Hợp đồng bảo hiểm Bệnh Ung 

thư sẽ chấm dứt hiệu lực. 

• Thời hạn cuối cùng của Dai-ichi Life Việt Nam có trách nhiệm trao thưởng cho khách hàng 

là 45 (bốn mươi lăm) ngày kể từ ngày kết thúc Thời gian khuyến mại của Chương trình 

khuyến mại. 

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

• Dai-ichi Life Việt Nam sẽ chịu khoản thuế thu nhập phát sinh liên quan đến việc nhận giải 

thưởng của khách hàng và sẽ thay mặt khách hàng nộp theo quy định (nếu có). 

9. Trách nhiệm công bố thông tin 

• Thể lệ và thông tin chi tiết chương trình khuyến mại được đăng trên trang web của Dai-ichi 

Life Việt Nam tại địa chỉ http://www.dai-ichi-life.com.vn/ được đăng ít nhất mỗi Đợt 01 

(một) lần trên báo Lao Động, và tại các địa điểm thực hiện chương trình khuyến mại dự 

kiến trong khoảng thời gian 01/10/2020 đến hết 10/10/2020 cho Đợt 1 và từ khoảng thời 

gian 01/11/2020 đến hết 10/11/2020 cho Đợt 2.  

• Kết quả trúng thưởng sẽ được công bố trên trang web của Dai-ichi Life Việt Nam tại địa chỉ 

http://www.dai-ichi-life.com.vn/; thông báo tại các địa điểm thực hiện chương trình khuyến 

mại; đồng thời đăng thông tin 01 (một) lần trên báo Lao Động (trong vòng 10 ngày kể từ 

ngày có kết quả trúng thưởng). 

10. Các quy định khác: 

• Dai-ichi Life Việt Nam phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc đảm bảo tính chính xác 

của bằng chứng xác định trúng thưởng.  
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• Việc tổ chức chương trình khuyến mại phải đảm bảo tính công bằng, minh bạch và khách 

quan. 

• Nếu được sự đồng ý của khách hàng trúng thưởng, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ sử dụng tên 

và hình ảnh của khách hàng trúng giải cho mục đích quảng cáo thương mại. 

• Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, Dai-ichi 

Life Việt Nam có trách nhiệm trực tiếp giải quyết, nếu không thỏa thuận được tranh chấp 

sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành. 

 


