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NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                                           

    Tp.HCM, ngày  11  tháng  3  năm 2020 

 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH 

1. Tên chương trình khuyến mại: Sống khỏe khi chi lương với ACB Employee Banking. 

2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Tất cả các CN/PGD ACB trên toàn quốc.  

3. Hình thức khuyến mại:  

- Chương trình 1: Tặng Phiếu quà tặng hoàn tiền 50% phí hợp đồng bảo hiểm năm đầu cho 2 thành viên 

Cấp quản lý hoặc người thân của mỗi doanh nghiệp ký hợp đồng chi lương khi mua gói Bảo hiểm FWD 

Sống khỏe - Bảo hiểm bệnh ung thư trên ACB Online. 

- Chương trình 2: Hoàn tiền 10% phí hợp đồng bảo hiểm năm đầu cho nhân viên của doanh nghiệp ký 

hợp đồng chi lương tham gia mua gói bảo hiểm FWD Sống khỏe - Bảo hiểm bệnh ung thư trên ACB 

Online. 

4. Thời gian khuyến mãi:  

Từ ngày 16/03/2020 đến 31/12/2020 hoặc đến khi hết ngân sách. 

5. Hàng hóa dịch vụ khuyến mại: Hợp đồng bảo hiểm của Công ty FWD “Sống khỏe - Bảo hiểm bệnh ung 

thư”. 

6. Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: Hoàn tiền 50% hoặc hoàn tiền 10% phí hợp đồng bảo hiểm FWD 

Sống khỏe - Bảo hiểm bệnh ung thư.  

7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại):  

- Chương trình 1: Áp dụng cho thành viên Cấp quản lý hoặc người thân của mỗi doanh nghiệp có từ 20 

nhân viên tham gia nhận lương qua ACB theo gói Employee Banking. 

- Chương trình 2: Áp dụng cho toàn bộ nhân viên của doanh nghiệp nhận lương qua ACB theo gói 

Employee Banking. 

8. Cơ cấu giải thưởng 

 

Cơ cấu giải 

thưởng 

Nội dung giải thưởng Tổng giá trị giải 

thưởng 

 

 

 

Hoàn tiền 

Phiếu quà tặng hoàn tiền 50% phí hợp đồng bảo 

hiểm FWD Sống khỏe - Bảo hiểm bệnh ung thư 

dành cho 2 thành viên Cấp quản lý hoặc người thân 

của mỗi doanh nghiệp có từ 20 nhân viên tham gia 

nhận lương qua ACB theo gói Employee Banking. 

 

 

 

2.000.000.000 đồng 

Hoàn tiền 10% phí hợp đồng bảo hiểm FWD Sống 

khỏe - Bảo hiểm bệnh ung thư dành cho nhân viên 

của doanh nghiệp tham gia gói Employee Banking. 

 

9. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: 2.000.000.000 đồng 

10. Nội dung chi tiết của chương trình:  

- Chương trình 1: Khách hàng nhận được Phiếu quà tặng hoàn tiền 50% từ ngân hàng ACB khi doanh 

nghiệp tham gói Employee Banking và tiến hành mua hợp đồng bảo hiểm FWD Sống khỏe - Bảo hiểm 

bệnh ung thư và thanh toán trên ACB online, sau đó gửi thông tin về ACB, theo đợt ACB thực hiện hoàn 

tiền 50% phí năm đầu của hợp đồng bảo hiểm vào tài khoản của khách hàng tại ACB. 



2/2 

 

- Chương trình 2: Nhân viên doanh nghiệp tham gia Employee Banking tiến hành mua hợp đồng bảo hiểm 

FWD Sống khỏe - Bảo hiểm bệnh ung thư và thanh toán trên ACB online, theo đợt ACB đối chiếu với 

danh sách hợp đồng bảo hiểm FWD đã phát hành thỏa điều kiện và thực hiện hoàn tiền 10% vào tài 

khoản của khách hàng tại ACB. 

11. Tên của các thương nhân cùng thực hiện, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể của từng 

thương nhân tham gia thực hiện trong chương trình: 

- Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam hỗ trợ 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng, đã bao 

gồm VAT) cho Ngân hàng ACB chi trả cho chương trình Ưu đãi 1. 

ACB thông báo đến Quý Sở Công thương, cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về chương 

trình khuyến mại trên theo các qui định của pháp luật hiện hành.   

 

                                                                                     NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU 

                                                    

 

 

 

 

 

                                                                             


