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Từ ngày 01/03/2021 đến hết ngày 15/04/2021(*)

                 KHỎE ĐỂ   KẾT NỐI
                   KHỎE ĐỂ   YÊU THƯƠNG

Túi chạy đeo tay

K
hăn thể thao Mollis

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Số lượng quà tặng thực tế có thể thay đổi

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI

(*) Chương trình được triển khai trên toàn quốc. Đối với TP. Hồ Chí Minh, 
chương trình được áp dụng từ 05/03/2021 đến 15/04/2021.



1. Thời gian khuyến mại: từ ngày 01/03/2021 đến hết ngày 15/04/2021(*).

2. Quà tặng: 12.000 bộ quà tặng với tổng giá trị 3,6 tỷ đồng. Mỗi bộ quà tặng bao gồm 01 túi chạy đeo tay và 01 
khăn thể thao Mollis, trị giá 300.000 đồng.

3. Điều kiện tham gia:
Là Bên mua bảo hiểm có Hợp đồng bảo hiểm do Dai-ichi Life Việt Nam phát hành và đáp ứng tất cả điều kiện sau: 

(i)   Hồ sơ Yêu cầu Bảo hiểm được nộp trong thời gian từ ngày 01/03/2021 đến hết ngày 31/03/2021; và

(ii)   Hợp đồng bảo hiểm được phát hành từ ngày 01/03/2021 đến hết ngày 15/04/2021; và

(iii)  Hợp đồng bảo hiểm có tham gia sản phẩm bảo hiểm bổ sung “Bảo hiểm Chăm sóc Sức khỏe Toàn cầu”.

(*) Chương trình được triển khai trên toàn quốc. Đối với TP. Hồ Chí Minh, chương trình được áp dụng từ 05/03/2021 đến 15/04/2021.

4. Phương thức trao quà:
- Dai-ichi Life Việt Nam sẽ trao quà tặng theo địa chỉ đã được Khách hàng cung cấp trong Hồ sơ Yêu cầu bảo hiểm 

chậm nhất ngày 01/06/2021. 

- Trường hợp Dai-ichi Life Việt Nam không thể trao bộ quà tặng đến Khách hàng do sự kiện bất khả kháng, thiên tai, 
chiến tranh, dịch bệnh, hoặc chỉ thị của các cơ quan có thẩm quyền do Dịch bệnh COVID-19 v.v… thì từ ngày 
01/06/2021, bộ quà tặng sẽ được quy đổi thành 300 điểm thưởng (01 điểm thưởng = 1.000 đồng) cho Hợp đồng 
bảo hiểm đạt điều kiện nhận quà tặng trong chương trình tích lũy điểm thưởng “Gắn bó dài lâu” của Dai-ichi Life Việt Nam 
dành cho khách hàng. 

- Trường hợp Dai-ichi Life Việt Nam không thể trao bộ quà tặng đến Khách hàng theo quy định do không liên hệ được 
với Khách hàng, địa chỉ của Khách hàng cung cấp không chính xác, Khách hàng từ chối không nhận bộ quà tặng 
v.v… thì Dai-ichi Life Việt Nam có quyền ngừng trao quà tặng cho các Khách hàng này kể từ ngày 01/06/2021. 

5. Các quy định khác:
- Mỗi Hợp đồng bảo hiểm đạt điều kiện xem xét chỉ được nhận một bộ quà tặng. Bên mua bảo hiểm có thể nhận 

nhiều hơn một bộ quà tặng nếu có nhiều hơn một Hợp đồng bảo hiểm đạt điều kiện xem xét.

- Bộ quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ: 
Đường dây nóng (028) 3810 0888 – bấm phím 1, hoặc truy cập tại www.dai-ichi-life.com.vn, hoặc 
Facebook Fanpage “Dai-ichi Life Việt Nam”.

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH


