THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
1. Tên chương trình: “Tiền gửi Online – An tâm toàn diện”
2. Thời gian triển khai chương trình: Từ ngày 28/03/2022 đến ngày 30/09/2022 hoặc đến khi có thông báo thay
thế khác ban hành trong từng thời kỳ.
3. Đối tượng áp dụng: KH là cá nhân mở tài khoản tiền gửi có kỳ hạn online trên App Vietbank Digital (APP) và
Internetbanking (IBK).
4. Sản phẩm áp dụng:
-

Tiền gửi có kỳ hạn Online toàn diện (TGCKH ONL toàn diện).

-

Số tiền gửi tối thiểu: 30.000.000 VND.

5. Nội dung ưu đãi:
Khách hàng mở TGCKH ONL toàn diện nhận ngay gói bảo hiểm tương ứng với số tiền gửi như sau:
STT
1

Số tiền gửi

Giá trị gói BH

(triệu đồng )

(đồng)

Từ 30 - dưới 50

66,000

Loại bảo hiểm
Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ
giới đối với người thứ ba
Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ

2

Từ 50 – dưới 90

86,000

3

Từ 90 – dưới 120

200,000

An sinh bưu điện

Từ 120 – dưới 200

250,000

An sinh bưu điện

Từ 120 – dưới 200

250,000

Bảo hiểm Vững Tâm An

5

Từ 200 – dưới 350

450,000

Bảo hiểm Vững Tâm An

7

Từ 350 trở lên

750,000

Bảo hiểm Vững Tâm An

4

giới đối với người thứ ba và người ngồi trên xe

Lưu ý:


Một tài khoản tiền gửi chỉ được nhận tối đa 03 (ba) gói bảo hiểm cùng/khác loại.



Một khách hàng có thể nhận được nhiều gói bảo hiểm tương ứng với tài khoản tiền gửi.



KH tham gia chương trình KHÔNG ĐƯỢC TẤT TOÁN TRƯỚC HẠN.

6. Cách thức tra cứu và nhận gói bảo hiểm:
-

KH đăng nhập vào IBK/ APP để truy vấn và thực hiện đăng ký thông tin nhận gói bảo hiểm.

-

KH được đăng ký gói bảo hiểm cho người khác và phải thỏa điều kiện tham gia bảo hiểm theo quy định cụ
thể của từng loại bảo hiểm.

-

KH đăng ký thông tin người nhận gói bảo hiểm từ ngày 28/03/2022 đến ngày 30/09/2022 hoặc đến khi có
thông báo thay thế khác. Sau thời gian này, các gói bảo hiểm chưa thực hiện đăng ký của KH sẽ hết hiệu
lực và Vietbank sẽ không có trách nhiệm hoàn lại cho KH.

