
 
 

 

 
 

 

 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

“An tâm sống khỏe cùng Mirae Asset Prévoir” 

(Kèm theo công văn số 094/2021/MAP-OPE-CV ban hành ngày 02/7/2021 của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ  

Mirae Asset Prévoir) 

 

1. Tên thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại 

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Mirae Asset Prévoir (“MAP Life”) 

Tầng 18, tòa nhà Green Power 

35 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 

Điện thoại: (84-28) 322201050 

2. Tên chương trình 

An tâm sống khỏe cùng Mirae Asset Prévoir. 

3. Thời gian triển khai 

Các ngày thứ 2 hàng tuần trong giai đoạn từ 10/7 đến hết ngày 31/12/2021 và ngày 31/12/2021. 

4. Phạm vi triển khai 

Toàn quốc. 

5. Hàng hóa dịch vụ khuyến mại 

Sản phẩm áp dụng: sản phẩm Gia Đình Là Nhà (Bảo hiểm liên kết chung 2018). 

6. Hàng hoá dịch vụ dùng để khuyến mại 

 Gói kiểm tra định kỳ cơ bản của Medlatec. 

 Gói xét nghiệm nâng cao của Medlatec. 

 Gói xét nghiệm tổng quát - ung thư cơ bản của Medlatec. 

 Gói xét nghiệm tổng quát - ung thư nâng cao của Medlatec. 

 Gói xét nghiệm tổng quát toàn diện - ung thư nâng cao của Medlatec 

 Phiếu mua hàng điện tử của Got It. 

7. Đối tượng được hưởng khuyến mại 

Chương trình áp dụng cho các khách hàng là bên mua sản phẩm bảo hiểm nhân thọ Gia Đình Là Nhà (Bảo 

hiểm liên kết chung 2018) thông qua hệ thống Ngân hàng TMCP Quốc dân, đóng đủ phí bảo hiểm cơ bản của 

sản phẩm chính theo định kỳ đóng phí trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại thỏa mãn tiêu chí như 

sau: 

 - Đóng phí bảo hiểm đến hạn trong năm thứ 2 của hợp đồng cho các hợp đồng bảo hiểm đang có hiệu lực, 

hoặc; 

- Đóng phí khôi phục hiệu lực hợp đồng cho các hợp đồng bảo hiểm đang mất hiệu lực do không đóng đủ phí 

bảo hiểm cho năm thứ 2 hợp đồng mà vẫn trong thời gian cho phép khôi phục. 



 
 

 

 
 

 

 

8.1. Quà tặng 

Khách hàng thuộc đối tượng được hưởng khuyến mại sẽ được nhận các quà tặng tương ứng tại bảng 1 hoặc 

bảng 2, cụ thể: 

Bảng 1: 

 

Ghi chú: Gói quà tặng tại Bảng 1 được chia làm 2 loại dành cho nam hoặc nữ tùy theo giới tính của khách hàng. 

Hoặc, bảng 2: 

 

Trong đó, X là phí bảo hiểm cơ bản của sản phẩm chính thực đóng của kỳ phí bảo hiểm đến hạn trong năm 

thứ 2 của hợp đồng cho các hợp đồng bảo hiểm đang có hiệu lực hoặc phí bảo hiểm cơ bản của sản phẩm 

chính thực đóng để khôi phục hiệu lực hợp đồng cho các hợp đồng bảo hiểm đang mất hiệu lực do không đóng 

đủ phí bảo hiểm cho năm thứ 2 hợp đồng mà vẫn trong thời gian cho phép khôi phục. 

8.2. Điều kiện & Điều khoản 

a. Quà tặng và quyền lợi: 

Quyền lợi chi tiết dành tặng khách hàng sẽ căn cứ vào Quà tặng quy định tại mục 8.1 và địa chỉ/số điện thoại 

khách hàng đã được đăng ký với công ty trên Giấy yêu cầu bảo hiểm hoặc được cập nhật trên hệ thống của 

MAP Life trước  ngày thứ 2 hàng tuần, cụ thể: 

X (đvt-đồng) Tên gói quà tặng Quyền lợi 
Số lượng 

tối đa

Đơn giá

(đvt-đồng)

Thành tiền

(đvt-đồng)

6,000,000≤X<15,000,000
An tâm sống khỏe

Khách hàng VIP

Gói kiểm tra định kỳ cơ bản của 

Medlatec
5,631      532,950     3,001,041,450 

15,000,000≤X<35,000,000
An tâm sống khỏe

Khách hàng VIP Đồng

Gói xét nghiệm nâng cao của 

Medlatec
2,860      1,054,850  3,016,871,000 

35,000,000≤X<55,000,000
An tâm sống khỏe

Khách hàng VIP Bạc

Gói xét nghiệm tổng quát - ung thư 

cơ bản của Medlatec
420         2,068,900  868,938,000    

55,000,000≤X<95,000,000
An tâm sống khỏe

Khách hàng VIP Vàng

Gói xét nghiệm tổng quát - ung thư 

nâng cao của Medlatec
37           3,110,150  115,075,550    

X≥95,000,000
An tâm sống khỏe

Khách hàng VIP Kim Cương

Gói xét nghiệm tổng quát toàn diện 

- ung thư nâng cao của Medlatec
10           5,122,950  51,229,500      

7,053,155,500 Tổng thành tiền

X (đvt-đồng) Tên gói quà tặng Quyền lợi 
Số lượng 

tối đa

Đơn giá

(đvt-đồng)

Thành tiền

(đvt-đồng)

6,000,000≤X<15,000,000
An tâm sống khỏe

Khách hàng VIP
Phiếu mua hàng điện tử VIP 5,631      500,000     2,815,500,000 

15,000,000≤X<35,000,000
An tâm sống khỏe

Khách hàng VIP Đồng
Phiếu mua hàng điện tử VIP Đồng 2,860      1,000,000  2,860,000,000 

35,000,000≤X<55,000,000
An tâm sống khỏe

Khách hàng VIP Bạc
Phiếu mua hàng điện tử VIP Bạc 420         2,000,000  840,000,000    

55,000,000≤X<95,000,000
An tâm sống khỏe

Khách hàng VIP Vàng
Phiếu mua hàng điện tử VIP Vàng 37           3,000,000  111,000,000    

X≥95,000,000
An tâm sống khỏe

Khách hàng VIP Kim Cương

Phiếu mua hàng điện tử VIP Kim 

Cương
10           5,000,000  50,000,000      

6,676,500,000 Tổng thành tiền



 
 

 

 
 

 

 

 Căn cứ vào địa chỉ và giới tính mà khách hàng đã đăng ký với MAP Life, nếu tỉnh/thành phố trên địa chỉ của 

khách hàng có sự hiện diện trung tâm xét nghiệm Bệnh viện đa khoa Medlatec, MAP Life sẽ gửi tặng khách 

hàng quà tặng và quyền lợi có giá trị như quy định trong bảng 1, mục 8.1 của thể lệ chương trình. Quyền lợi 

trên có thời gian sử dụng trong 3 tháng kể từ ngày phát hành, trong trường hợp hết hạn sử dụng mà khách 

hàng chưa sử dụng, MAP Life có thể gia hạn thêm thời gian sử dụng quà tặng trong 3 tháng kế tiếp hoặc sẽ 

thay thế Quyền lợi tại bảng 1 bằng quà tặng tương ứng tại bảng 2 của mục 8.1 trong thể lệ chương trình này 

(việc thay thế quà tặng từ bảng 1 sang bảng 2 có thể thực hiện sớm hơn nếu khách hàng yêu cầu). Trong 

trường hợp khách hàng muốn thay đổi loại quà tặng dành cho nam hoặc nữ hoặc địa chỉ sử dụng quà tặng 

trong phạm vi các tỉnh/ thành phố có sự hiện diện trung tâm xét nghiệm Bệnh viện đa khoa Medlatec, khách 

hàng cần đăng ký thông tin tới MAP Life qua số điện thoại 1900 6603 hoặc email: dichvukhachhang@map-

life.com.vn. MAP Life sẽ linh hoạt đổi lại quà tặng cho khách hàng. Mỗi Khách hàng được đổi loại quà tặng 

dành cho nam hoặc nữ hoặc địa chỉ sử dụng quà tặng 1 lần duy nhất trên 1 hợp đồng đạt điều kiện nhận 

quyền lợi.  

 Căn cứ vào địa chỉ mà khách hàng đã đăng ký với MAP Life, nếu tỉnh/thành phố trên địa chỉ của khách hàng 

không có sự hiện diện trung tâm xét nghiệm Bệnh viện đa khoa Medlatec, MAP Life sẽ gửi tặng khách hàng 

Phiếu mua hàng điện tử có giá trị như quy định trong bảng 2, mục 8.1 của thể lệ chương trình với thời gian 

sử dụng Phiếu mua hàng điện tử là 6 tháng kể từ ngày phát hành. 

Lưu ý:  

- Khách hàng là bên mua bảo hiểm của nhiều hợp đồng sẽ được nhận số lượng quà tặng tương ứng với số 

lượng hợp đồng thỏa mãn điều kiện của thể lệ chương trình. 

- Trong trường hợp Khách hàng muốn đổi quyền lợi tương đương với quà tặng tại bảng 2 sang bảng 1 (quy 

định trong mục 8.1), Khách hàng phải đóng phí bảo hiểm theo quy định của thể lệ chương trình và yêu cầu 

chuyển đổi quyền lợi (bao gồm cả loại quà tặng dành cho nam hoặc nữ và địa chỉ sử dụng) phải được thực 

hiện trước ngày thứ 6 trong tuần mà khách hàng đã đóng phí. Khi đó, khách hàng liên hệ tới MAP Life qua 

số điện thoại 1900 6603 hoặc email dichvukhachhang@map-life.com.vn, MAP Life sẽ linh hoạt đổi quà tặng 

và quyền lợi cho khách hàng. Mỗi hợp đồng được đổi quyền lợi 1 lần duy nhất. 

- Mọi quyền lợi chỉ được đổi khi khách hàng chưa sử dụng quà tặng. 

- Quà tặng không được quy đổi thành tiền mặt hay hiện vật khác. Quà tặng/Quyền lợi chi tiết được cung cấp 

và sử dụng theo chính sách của nhà cung cấp (Medlatec và Got IT), MAP Life không có bất cứ rằng buộc 

hoặc chịu trách nhiệm nào liên quan hoặc phát sinh từ việc sử dụng sản phẩm/dịch vụ giữa nhà cung cấp 

và khách hàng đủ điều kiện quà tặng/quyền lợi và/hoặc bất cứ tranh chấp nào (nếu có). 
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b. Cách thức gửi quà tặng: 

 MAP Life tổng kết dữ liệu vào các ngày thứ 2 hàng tuần trong giai đoạn từ ngày 10/7/2021 đến hết ngày 

31/12/2021 và ngày 31/12/2021 để gửi quyền lợi đến khách hàng thỏa mãn điều kiện theo quy định của thể 

lệ chương trình. 

 Quà tặng sẽ được gửi đến khách hàng dưới dạng các mã số điện tử thông qua số điện thoại của khách hàng 

đã đăng ký tới MAP Life.  

 MAP Life sẽ không giải quyết quyền lợi cho những khách hàng không có số điện thoại liên hệ trên hệ thống 

của Công ty hoặc có số điện thoại và địa chỉ nhưng không khả dụng (không liên lạc được) tại thời điểm phát 

sinh những quyền lợi nêu trên. 

 Khách hàng sử dụng quyền lợi tại bảng 1, mục 8.1 tại Trung tâm xét nghiệm thuộc hệ thống bệnh viện đa 

khoa Medlatec trên toàn quốc, tham khảo tại: https://medlatec.vn/  

 Khách hàng sử dụng quyền lợi tại bảng 2, mục 8.1 tại hệ thống của Got It, tham khảo tại https://www.gotit.vn 

c. Các quy định khác 

- MAP Life có nghĩa vụ giải quyết các khiếu nại (nếu có) liên quan đến chương trình khuyến mại.  

- Chi phí và mọi khoản thuế phát sinh (nếu có) từ quà tặng tương ứng sẽ do MAP Life chi trả. 

- Trong trường hợp thông tin số điện thoại, địa chỉ của bên mua bảo hiểm được cung cấp không chính xác, 

MAP Life sẽ không chịu trách nhiệm về việc trao quà tặng và quyền lợi cho các khách hàng này. 

- Thể lệ của chương trình này có thể thay đổi tại từng thời điểm tùy theo toàn quyền quyết định của MAP Life 

sau khi đã thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật. 

- MAP Life được phép sử dụng thông tin và hình ảnh của khách hàng đủ điều kiện nhận quà tặng và quyền 

lợi vào mục đích truyền thông và không phải trả thêm bất cứ một khoản chi phí nào cho khách hàng đủ điều 

kiện nhận quà tặng/quyền lợi trong chương trình này. 

- Danh sách khách hàng được nhận quyền lợi cũng được công bố công khai trên trang thông tin điện tử 

(website) của MAP Life theo địa chỉ http://www.map-life.com.vn 

9. Quy định về đầu mối giải đáp thắc mắc: 

Mọi thông tin liên quan đến chương trình, khách hàng liên hệ theo địa chỉ sau để được giải đáp: 

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Mirae Asset Prévoir 

Trụ sở chính: Tầng 18, tòa nhà Green Power, 35 Tôn Đức Thắng, TP. Hồ Chí Minh 

Hotline: 1900 6603 

Email: dichvukhachhang@map-life.com.vn 
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