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ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA CHƯƠNG TRÌNH 
“Tiện ích MỚI – Ưu đãi LỚN” 

1. Chương Trình “Tiện ích MỚI – Ưu đãi LỚN” (“Chương Trình”) là một chương trình khuyến mại do 
Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt (“Bảo Việt”) tổ chức và được triển khai cho các khách hàng (“Khách 
Hàng”) mua bảo hiểm qua kênh trực tuyến của Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) 
(“HSBC”). 

2. Sản phẩm áp dụng: Bảo hiểm Sức khỏe Medical Care (“Sản Phẩm”) của Bảo Việt. 

3. Thời Gian Chương Trình: từ ngày 12/07/2021 đến 12/10/2021 (bao gồm cả hai ngày đầu và ngày cuối). 

4. Thể lệ của Chương Trình:  

Ưu đãi: Khách Hàng có thể được nhận đồng thời hai ưu đãi của Chương Trình nếu đáp ứng đủ các điều 
kiện sau: 

4.1. Giảm phí: Giảm 10% trên tổng phí bảo hiểm thanh toán của đơn hàng với điều kiện Khách Hàng nhập 
mã “MCI10” khi đăng ký mua Sản Phẩm trực tuyến trên website www.hsbc.com.vn.

 4.2. Quà tặng bằng hiện vật: Tùy theo tổng phí bảo hiểm thanh toán của đơn hàng, Khách Hàng có thể được 
nhận thêm một trong các quà tặng dưới đây:  

Tổng phí thanh toán của đơn hàng (VNĐ) Quà tặng 

Từ 1.000.000 đến 3.000.000 01 mũ bảo hiểm 

Trên 3.000.000 đến 6.000.000 01 bộ hộp cơm văn phòng Lock&Lock 

Từ 6.000.000 trở lên 01 bàn là du lịch Philips 

5. Điều kiện được nhận ưu đãi:  

Khách Hàng thỏa mãn các điều kiện sau 

5.1. Tham gia Sản Phẩm lần đầu hoặc đã từng tham gia Sản Phẩm và gián đoạn trên một (01) năm; và 

5.2. Đăng ký mua Sản Phẩm trực tuyến trên website www.hsbc.com.vn và nộp phí vào tài khoản của Bảo 

Việt trong thời gian diễn ra Chương Trình; và 

5.3. Có ngày bắt đầu hiệu lực của hợp đồng không muộn hơn ngày 13/10/2021. 

6. Thông tin tài khoản thu phí của Bảo Việt:  

o Tên tài khoản: Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt 

o Số tài khoản: 0071033444000 

o Tại: Ngân hàng TMCP Bảo Việt – Sở giao dịch 

7. Quà tặng bằng hiện vật không được quy đổi thành tiền mặt và Khách Hàng không được hủy bỏ Hợp 
đồng bảo hiểm sau khi đã được hưởng ưu đãi. Trường hợp Bảo Việt yêu cầu hủy bỏ, Bảo Việt sẽ hoàn 
lại phí bảo hiểm theo đúng quy định của đơn và đối trừ giá trị ưu đãi giảm phí tương ứng. 

8. Quà tặng bằng hiện vật sẽ được Bảo Việt gửi cho Khách Hàng qua đường bưu điện theo địa chỉ Khách 
Hàng cung cấp khi đăng ký mua bảo hiểm. Bảo Việt và HSBC không chịu trách nhiệm trong trường 
hợp quà tặng không gửi được tới Khách Hàng do Khách Hàng cung cấp sai số điện thoại hoặc địa chỉ 
nhận quà. 

9. Ưu đãi của Chương Trình được áp dụng đồng thời với các ưu đãi giảm phí khác của Bảo Việt (nếu có). 

10. Mỗi Khách Hàng có thể được nhận ưu đãi nhiều lần nếu đăng ký nhiều đơn hàng và thỏa mãn các điều 
kiện của Chương Trình này. 
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11. Điều khoản và Điều kiện tiêu chuẩn của Sản Phẩm của Bảo Việt được áp dụng. 

12. Sản Phẩm được cung cấp bởi Bảo Việt và HSBC thực hiện dưới vai trò đại lý bảo hiểm của Bảo Việt. 

13. Trong trường hợp có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện của Khách Hàng liên quan đến Chương Trình, Bảo 
Việt sẽ chịu trách nhiệm trong việc giải quyết các khiếu nại, khiếu kiện này. Thời gian tiếp nhận mọi 
khiếu nại, khiếu kiện không vượt quá mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc Chương Trình. 

14. Điều khoản và Điều kiện của Chương Trình được lập thành hai (02) bản gồm tiếng Việt và tiếng Anh. 
Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa bản tiếng Việt và bản tiếng Anh, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên 
áp dụng. 


