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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

“MỞ THẺ ĐẶC QUYỀN, AN YÊN CUỘC SỐNG” 

(10/06 – 07/09/2021) 

 

1. Tên chương trình khuyến mại: Mở thẻ đặc quyền, an yên cuộc sống. 

2. Thời gian khuyến mại: Từ 10/06/2021 đến hết 07/09/2021. 

3. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: An Giang, Bà Rịa Vũng Tàu, Bắc Ninh, Bình 

Định, Bình Dương, Cà Mau, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hà Nội, 

Hải Phòng, Hồ Chí Minh, Huế, Khánh Hòa, Kiên Giang, Lâm Đồng, Long An, Nam 

Định, Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Tây Ninh, Thái Bình, 

Thanh Hóa, Tiền Giang, Vĩnh Long. 

4. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại: Thẻ tín dụng PVcomBank Mastercard. 

5. Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: Gói bảo hiểm Ung thư vú (K vú) do 

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VBI) 

phát hành. 

6. Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền. 

7. Khách hàng được hưởng chương trình khuyến mại (Đối tượng được hưởng 

khuyến mại): Khách hàng mới, hiện hữu có hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Prudential 

(phí quy năm từ 15 triệu đồng trở lên) phát hành thông qua hệ thống PVcomBank 

kích hoạt mới thẻ tín dụng PVcomBank Mastercard. 

8.  Cơ cấu giải thưởng: 

ĐIỀU KIỆN VỀ PHÍ 

BẢO HIỂM QUY NĂM (*) 
QUÀ TẶNG 

15 triệu đồng đến  

30 triệu đồng 

01 Gói Bảo hiểm Ung thư vú 

(đối tượng được bảo hiểm là nữ từ 18 – 40 tuổi) 

Trên 30 triệu đồng 
01 Gói Bảo hiểm Ung thư vú 

(đối tượng được bảo hiểm là nữ từ 18 – 55 tuổi) 

(*) Phí bảo hiểm quy năm của Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Prudential chủ thẻ 

đang có tại PVcomBank. 

9. Nội dung chi tiết chương trình 

9.1. Nội dung khuyến mãi: 

- Tặng 01 gói Bảo hiểm ung thư vú cho khách hàng có Hợp đồng BHNT Prudential 

phát hành thông qua hệ thống PVcomBank (phí bảo hiểm quy năm từ 15 triệu đồng 

trở lên), kích hoạt thành công thẻ tín dụng PVcomBank Mastercard trong thời gian 

chương trình. 

- Gói Bảo hiểm ung thư vú được tặng do Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng 

TMCP Công thương Việt Nam (VBI) phát hành. 
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- Điều kiện về người được bảo hiểm: là nữ có độ tuổi từ 18 tuổi đến 55 tuổi tại thời 

điểm bắt đầu của thời hạn bảo hiểm và/hoặc người thân của khách hàng là Con đẻ, 

Vợ hợp pháp, Mẹ đẻ, Chị/Em ruột có độ tuổi từ 18 tuổi đến 55 tuổi tại thời điểm bắt 

đầu của thời hạn bảo hiểm (trong trường hợp khách hàng yêu cầu bảo hiểm cho 

người thân). 

- Người được bảo hiểm không thuộc một trong các đối tượng sau: 

 Người đang bị bệnh tâm thần, thần kinh, bệnh phong; 

 Người bị thương tật vĩnh viễn quá 50%; 

 Người đang trong thời gian điều trị nội trú; 

 Người đã từng mắc phải, hoặc bị nghi ngờ mắc phải, hoặc đang trong quá 

trình kiểm tra bệnh ung thư, khối u, u nang, phát triển ung thư biểu mô tại 

chỗ của bất kỳ loại ung thư nào. 

- Quyền lợi gói Bảo hiểm ung thư vú do Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng 

TMCP Công thương Việt Nam (VBI): 

STT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM SỐ TIỀN 

 Số tiền bảo hiểm 50.000.000 

1 Quyền lợi Bệnh ung thư 50.000.000 

1.1 Bệnh ung thư giai đoạn sớm 12.500.000 

1.2 

Bệnh ung thư giai đoạn trễ (trong trường hợp NĐBH bị 

chuẩn đoán từ sau 180 ngày) 
50.000.000 

Bệnh ung thư giai đoạn trễ (trong trường hợp NĐBH bị 

chuẩn đoán từ 91 ngày đến 180 ngày) 
35.000.000 

2 

Quyền lợi trợ cấp nằm viện do điều trị ung thư vú 
Không 

bảo hiểm 

Giới hạn một ngày nằm viện. Tối đa 30 ngày/năm 
Không 

bảo hiểm 

3 Tử vong do mọi nguyên nhân thuộc phạm vi bảo hiểm 
Không 

bảo hiểm 

9.2. Quy định chung: 

- Thẻ hợp lệ: thẻ tín dụng được kích hoạt thành công trong thời gian diễn ra chương 

trình. Thẻ tín dụng được phát hành lần đầu (không bao gồm thẻ phát hành lại). 

- Tại thời điểm xét thưởng, thẻ phải đang ở trạng thái hoạt động, không bị khóa tạm 

thời hoặc khóa vĩnh viễn, không có nợ quá hạn tại thời điểm trao thưởng; hợp đồng 

bảo hiểm đang có hiệu lực. 

- Trong trường hợp tại thời điểm xác định khách hàng cuối cùng đủ điều kiện nhận 

thưởng, nếu có nhiều hơn 1 khách hàng đạt điều kiện thì ưu tiên khách hàng đáp 
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ứng điều kiện chương trình sớm hơn, nếu khách hàng đáp ứng đủ điều kiện như 

nhau thì ưu tiên khách hàng có hạn mức thẻ tín dụng cao hơn. 

- Chương trình kết thúc khi hết quà tặng hoặc theo thời hạn của chương trình tùy theo 

điều kiện nào đến trước. 

- Mỗi khách hàng có thể mở 01 thẻ chính và nhiều thẻ phụ, tuy nhiên khách hàng chỉ 

được nhận duy nhất quà tặng 01 gói Bảo hiểm ung thư vú cho thẻ chính. 

- Khi tham gia chương trình, khách hàng vẫn được tham gia các chương trình ưu đãi 

và khuyến mãi khác của PVcomBank trong từng thời kỳ. 

- Khách hàng đồng ý cho PVcomBank sử dụng tên và hình ảnh trong bất kỳ một hoạt 

động quảng cáo, khuyến mại sau này. 

9.3. Quy định trao thưởng: 

PVcomBank sẽ tặng gói Bảo hiểm ung thư vú cho khách hàng trong vòng 15 ngày 

làm việc kể từ thời điểm khách hàng thỏa mãn điều kiện của chương trình. 

9.4. Quy định khác: 

- Trong trường hợp người được Bảo hiểm là người thuộc các đối tượng bị loại trừ bảo 

hiểm, PVcomBank không có trách nhiệm bồi thường chi phí liên quan đến quyền 

lợi gói Bảo hiểm ưng thư vú do mình mua để tặng khách hàng. 

- PVcomBank có toàn quyền từ chối tặng bảo hiểm cho bất kỳ khách hàng nào mà 

PVcomBank cho là cung cấp thông tin không hợp lệ, không rõ ràng, không đầy đủ 

hoặc vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong Thể lệ này. 

- Các khiếu nại, tranh chấp giữa PVcomBank và khách hàng phát sinh từ chương 

trình sẽ được hai bên thương lượng giải quyết. Trường hợp tranh chấp phát sinh 

không giải quyết được bằng thương lượng thì sự việc sẽ được đưa ra tòa án nhân 

dân TP. Hà Nội để giải quyết và phán quyết của tòa án sẽ là phán quyết cuối cùng 

và có giá trị pháp lý cao nhất ràng buộc hai bên. 

- Bằng việc tham gia Chương trình này, khách hàng mặc định chấp thuận tất cả các 

điều khoản của Thể lệ chương trình. 

- Quyết định của PVcomBank về các vấn đề liên quan đến chương trình là quyết định 

cuối cùng và ràng buộc đối với chủ thẻ. 

10. Tên của các thương nhân cùng thực hiện khuyến mại: Tổng công ty cổ phần 

Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. 

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách 

nhiệm về chương trình khuyến mại trên theo quy định của Pháp luật hiện hành. 

 

NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM 
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