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Thể lệ chương trình khuyến mại 

“12 năm đồng hành – Tặng bạn vạn lít xăng” Đợt 1 
 

1. Tên chương trình: “12 năm đồng hành – Tặng bạn vạn lít xăng” 

2. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 11/04/2022 cho đến hết ngày 30/06/2022  

3.  Hàng hóa dịch vụ khuyến mại: Sản phẩm vay mua xe ô tô  

4. Phạm vi khuyến mại: Trên toàn hệ thống của VIB  

5. Hình thức khuyến mại: Tặng phiếu quà tặng và gói bảo hiểm sức khỏe MSIG 

6. Đối tượng hưởng khuyến mại: Khách hàng cá nhân hoặc doanh nghiệp siêu nhỏ sử dụng sản phẩm Vay 
mua xe ô tô mới tại các chi nhánh VIB với các dòng xe do THACO AUTO sản xuất, lắp ráp và phân phối  

7. Nội dung khuyến mãi: 

7.1. Phiếu quà tặng  

Quà tặng 

 

Điều kiện áp dụng 

 

Số lượng Hướng dẫn sử dụng 

Phiếu quà tặng Phiếu quà tặng mệnh giá 1triệu đồng: áp 
dụng cho khoản vay dưới 500 triệu đồng 

1636 - Thẻ quà tặng được quy đổi sử dụng 
tại tất cả các cửa hàng trên toàn quốc 
là đối tác thương hiệu của UrBox, 
trong đó bao gồm cả mục đích sử 
dụng phiếu quà tặng để đổ xăng dầu 
tại cửa hàng PVOIL và COMECO.   

- HSD: 12 tháng kể từ ngày VIB gửi tin 
nhắn thành công cho KH 

- Lưu ý: Bộ quà tặng bao gồm tất cả 
các thương hiệu của UrBox nhưng 
không bao gồm Vàng 24K (PNJ, Doji, 
SBJ). Trường hợp KH vẫn có nhu cầu 
đổi loại quà này, phí vận hành là 5%/ 
giá trị giao dịch Vàng. 

- Thông tin đối tác thương hiệu của 
UrBox: https://brand.urbox.vn/  

- HDSD: 
https://landing.urbox.vn/the_qua_vib 

- Hotline CSKH: 1900299232 

Phiếu quà tặng mệnh giá 1,5 triệu đồng: 
Áp dụng cho khoản vay từ 500 triệu đồng 
đến 750 triệu đồng 

664 

Phiếu quà tặng mệnh giá 2 triệu đồng: Áp 
dụng cho khoản vay trên 750 triệu đồng 

231 

 

 

 

7.2. Gói bảo hiểm sức khỏe MSIG 

Quyền lợi bảo hiểm 
Số tiền bảo hiểm 
(vnđ) 

Gói bảo hiểm G3 

Số lượng 2531 gói 

Thời gian bảo hiểm 1 năm 

Phạm vi lãnh thổ Việt Nam 

1. Tử vong và thương tật vĩnh viễn do tai nạn 200.000.000 
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2. Điều trị nội trú do ốm đau. bệnh tật. tai nạn (Số tiền bảo hiểm tối đa) 125.000.000 

Chi phí chăm sóc đặc biệt (tối đa 25 ngày) 
N/A/ Không áp 
dụng 

 Chi phí nằm viện tổng hợp/ngày (tối đa 100 ngày/năm) 3.750.000 

Điều trị trước khi nhập viện trong vòng 30 ngày trước khi nhập viện 2.500.000 

Điều trị sau khi xuất viện và chăm sóc y tế tại nhà trong vòng 30 ngày sau khi xuất viện. 2.500.000 

Chi phí phẫu thuật 75.000.000 

Chi phí phẫu thuật trong ngày (nằm trong chi phí phẫu thuật) 6.250.000 

Cấy ghép bộ phận cơ thể (Số tiền bảo hiểm suốt đời) 
N/A/ Không áp 
dụng 

Điều trị cấp cứu (khẩn cấp) 10.000.000 

Điều trị nha khoa cấp cứu do tai nạn 10.000.000 

Điều trị thai sản cấp cứu do tai nạn/năm 10.000.000 

Chi phí mai tang 2.500.000 

Trợ cấp nằm viện theo đêm /ngày – tối đa 100 ngày đêm/năm 120.000 

3. Quyền lợi bảo hiểm ngoại trú 7.500.000 

Số lần thăm khám 10 lần 

Giới hạn 1 lần khám 750.000 

 

8. Quy định về việc nhận gói BHSK 

- Khách hàng thỏa mãn ưu đãi quà tặng được nhận một gói BHSK được phát hành bởi công ty Bảo hiểm 
Phi nhân thọ MSIG Việt Nam (MSIG); 

- Khách hàng có thể cho tặng gói quà tặng BHSK cho bên nhận phù hợp theo quy định pháp luật. Trường 
hợp người được nhận BHSK dưới 18 tuổi thì chỉ được bảo hiểm khi cha/mẹ/người giám hộ hợp pháp đã có hợp 
đồng BHSK tại MSIG. Hợp đồng BHSK được MSIG chấp thuận và phát hành khi người được bảo hiểm thỏa điều 
kiện và điều khoản sản phẩm BHSK VIB Care; 

- Cách thức nhận ưu đãi:  Người được nhận BHSK đăng ký thông tin bảo hiểm qua hệ thống MSIG sau khi 
thỏa mãn điều kiện quà tặng. Sau khi ký kết hợp đồng bảo hiểm thành công, hợp đồng sẽ được gửi qua email 
khách hàng bao gồm: 

 Thẻ BHSK điện tử E-card 
 Hướng dẫn bồi thường 
 Điều khoản điều kiện sản phẩm 

9.  Một số quy định khác 

-  Thời gian trả thưởng phiếu quà tặng và gói bảo hiểm sức khỏe: Sau khi khách hàng hoàn tất ký kết hợp 
đồng và giải ngân thành công khoản vay;   

-  Không giới hạn số lượt tham gia nhận thưởng của khách hàng; 

- Khách hàng nhận ưu đãi tương ứng với cơ cấu và điều kiện ưu đãi nêu tại Mục 7; 
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-  Nếu có bất kỳ thắc mắc, khiếu nại liên quan tới chương trình khuyến mại này, KH phải thông báo ngay 
cho VIB và không trễ hơn 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian khuyến mại để VIB tiến hành kiểm tra, giải 
quyết. Sau thời hạn này, VIB sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết với bất kỳ thắc mắc, khiếu nại phát sinh nào;  

-  Nếu được sự đồng ý của khách hàng: VIB có quyền sử dụng tên, thông tin và hình ảnh của khách hàng 
nhằm mục đích quảng cáo chương trình khuyến mại và thông báo rộng rãi với công chúng mà không cần có 
thêm bất kỳ văn bản chấp thuận hay phải chi trả bất kỳ chi phí nào cho khách hàng. 
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Thể lệ chương trình khuyến mại 

“12 năm đồng hành – Tặng bạn vạn lít xăng” Đợt 2 
 

1. Tên chương trình: “12 năm đồng hành – Tặng bạn vạn lít xăng” 

2. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/07/2022 cho đến hết ngày 31/12/2022  

3.  Hàng hóa dịch vụ khuyến mại: Sản phẩm vay mua xe ô tô  

4. Phạm vi khuyến mại: Trên toàn hệ thống của VIB  

5. Hình thức khuyến mại: Tặng phiếu quà tặng và gói bảo hiểm sức khỏe MSIG 

6. Đối tượng hưởng khuyến mại: Khách hàng cá nhân hoặc doanh nghiệp siêu nhỏ sử dụng sản phẩm Vay 
mua xe ô tô mới tại các chi nhánh VIB với các dòng xe do THACO AUTO sản xuất, lắp ráp và phân phối  

7. Nội dung khuyến mãi: 

7.1. Phiếu quà tặng  

Quà tặng 

 

Điều kiện áp dụng 

 

Số lượng Hướng dẫn sử dụng 

Phiếu quà tặng Phiếu quà tặng mệnh giá 1triệu đồng: áp 
dụng cho khoản vay dưới 500 triệu đồng 

1911  - Thẻ quà tặng được quy đổi sử 
dụng tại tất cả các cửa hàng trên 
toàn quốc là đối tác thương hiệu 
của Got It, trong đó bao gồm cả 
mục đích sử dụng phiếu quà tặng 
để đổ xăng dầu tại cửa hàng PVOIL 
và COMECO.   

- Thông tin đối tác thương hiệu của 
Got It:  https://www.gotit.vn/our-
merchants/brands 

- HDSD: https://www.gotit.vn/how-
to-use 

- Hotline CSKH: 1900558820 

Phiếu quà tặng mệnh giá 1,5 triệu đồng: 
Áp dụng cho khoản vay từ 500 triệu đồng 
đến 750 triệu đồng 

579  

Phiếu quà tặng mệnh giá 2 triệu đồng: Áp 
dụng cho khoản vay trên 750 triệu đồng 

152  

 

  

7.2. Gói bảo hiểm sức khỏe MSIG 

Quyền lợi bảo hiểm 
Số tiền bảo hiểm 
(vnđ) 

Gói bảo hiểm G3 

Số lượng 2642 gói 

Thời gian bảo hiểm 1 năm 

Phạm vi lãnh thổ Việt Nam 

1. Tử vong và thương tật vĩnh viễn do tai nạn 200.000.000 

2. Điều trị nội trú do ốm đau. bệnh tật. tai nạn (Số tiền bảo hiểm tối đa) 125.000.000 

Chi phí chăm sóc đặc biệt (tối đa 25 ngày) 
N/A/ Không áp 
dụng 

 Chi phí nằm viện tổng hợp/ngày (tối đa 100 ngày/năm) 3.750.000 
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Điều trị trước khi nhập viện trong vòng 30 ngày trước khi nhập viện 2.500.000 

Điều trị sau khi xuất viện và chăm sóc y tế tại nhà trong vòng 30 ngày sau khi xuất viện. 2.500.000 

Chi phí phẫu thuật 75.000.000 

Chi phí phẫu thuật trong ngày (nằm trong chi phí phẫu thuật) 6.250.000 

Cấy ghép bộ phận cơ thể (Số tiền bảo hiểm suốt đời) 
N/A/ Không áp 
dụng 

Điều trị cấp cứu (khẩn cấp) 10.000.000 

Điều trị nha khoa cấp cứu do tai nạn 10.000.000 

Điều trị thai sản cấp cứu do tai nạn/năm 10.000.000 

Chi phí mai tang 2.500.000 

Trợ cấp nằm viện theo đêm /ngày – tối đa 100 ngày đêm/năm 120.000 

3. Quyền lợi bảo hiểm ngoại trú 7.500.000 

Số lần thăm khám 10 lần 

Giới hạn 1 lần khám 750.000 

 

8. Quy định về việc nhận gói BHSK 

- Khách hàng thỏa mãn ưu đãi quà tặng được nhận một gói BHSK được phát hành bởi công ty Bảo hiểm 
Phi nhân thọ MSIG Việt Nam (MSIG); 

- Khách hàng có thể cho tặng gói quà tặng BHSK cho bên nhận phù hợp theo quy định pháp luật. Trường 
hợp người được nhận BHSK dưới 18 tuổi thì chỉ được bảo hiểm khi cha/mẹ/người giám hộ hợp pháp đã có hợp 
đồng BHSK tại MSIG. Hợp đồng BHSK được MSIG chấp thuận và phát hành khi người được bảo hiểm thỏa điều 
kiện và điều khoản sản phẩm BHSK VIB Care; 

- Cách thức nhận ưu đãi:  Người được nhận BHSK đăng ký thông tin bảo hiểm qua hệ thống MSIG sau khi 
thỏa mãn điều kiện quà tặng. Sau khi ký kết hợp đồng bảo hiểm thành công, hợp đồng sẽ được gửi qua email 
khách hàng bao gồm: 

 Thẻ BHSK điện tử E-card 
 Hướng dẫn bồi thường 
 Điều khoản điều kiện sản phẩm 

9.  Một số quy định khác 

-  Thời gian trả thưởng phiếu quà tặng và gói bảo hiểm sức khỏe: Sau khi khách hàng hoàn tất ký kết hợp 
đồng và giải ngân thành công khoản vay;   

-  Không giới hạn số lượt tham gia nhận thưởng của khách hàng; 

- Khách hàng nhận ưu đãi tương ứng với cơ cấu và điều kiện ưu đãi nêu tại Mục 7; 

-  Nếu có bất kỳ thắc mắc, khiếu nại liên quan tới chương trình khuyến mại này, KH phải thông báo ngay 
cho VIB và không trễ hơn 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian khuyến mại để VIB tiến hành kiểm tra, giải 
quyết. Sau thời hạn này, VIB sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết với bất kỳ thắc mắc, khiếu nại phát sinh nào;  

-  Nếu được sự đồng ý của khách hàng: VIB có quyền sử dụng tên, thông tin và hình ảnh của khách hàng 
nhằm mục đích quảng cáo chương trình khuyến mại và thông báo rộng rãi với công chúng mà không cần có 
thêm bất kỳ văn bản chấp thuận hay phải chi trả bất kỳ chi phí nào cho khách hàng. 


