Promotion Details
“Receive High-Tech rewards when buying insurance product through Standard Chartered”
This Program applies to all Banca Clients who buying Life insurance products of Prudential through
Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited (“the Bank”).
1. The Program periods: From 11st February 2020 to 31st March 2020, both dates inclusive.
2. Eligible participants: New-to-Banca or Existing to Banca Clients who have already bought insurance1
through the Bank before this program period (excluding Bank Staffs).
3. Reward:
Initial Premium (IP)2 (VND)

Reward

IP ≥30,000,000<60,000,000

Voucher Got It

IP ≥60,000,000<120,000,000

iPad 2019 10.2 Wi-Fi 128GB

12,000,000

IP ≥120,000,000<170,000,000

Apple iPhone 11 128GB

24,000,000

IP ≥170,000,000<220,000,000

Apple iPhone 11 Pro 256GB

35,000,000

IP ≥220,000,000<300,000,000

Apple MacBook Pro 13 i5 (2019)

45,000,000

IP ≥300,000,000

Apple MacBook Pro 16 i7

60,000,000

Valued (VND)
3,000,000

4. Requirements: The policy must be submitted and issued within the program period as below:
•
•

February: issued within February 2020 from campaign start date
March: submitted and issued within March 2020

5. The policy is (i) having letter date of Policy Receipt submitted to Prudential within 10 working days
from issuance date for Ho Chi Minh or within 12 working days from issuance date for Hanoi and (ii)
still in-forced after passing 21 days of Free Look Period at the reward delivery time.
6. Premium tenor is at least 10 (ten) years.
7. Premium payment frequency: annual
8. The offer is applied for Life products offered through the Bank within the campaign period.
9. For Pru Whole Life and Pru Flexi Invest, Initial Premium does not include Top up premium/Excess
Premium.
10. Clients agree that the Bank, to the extent permissible by the laws, is entitled to use Clients information
to implement the Campaign and for marketing purpose upon obtaining Clients’ consent of the same.
11. The Bank is not the supplier of products/services rewarded. Products and services rewarded are
solely provided by the relevant merchants. And eligible client will be bound by the term and conditions
of the supplier of these products/services rewarded.

1

Both Life and Credit Life insurance of Prudential
Initial Premium (IP): the amount that Policyholder pays together with Insurance Application Form. Initial premium does
not include Excess Premium, if any.
2

12. The Bank reserves the sole and exclusive right to refuse offering the promotion, giving the
products/services to any eligible clients who do not or refuse to provide the Bank with clear and
complete supporting documents or violate any part of these Terms and Conditions of the programme.
13. Program rewards are not exchangeable for cash, credit or kind. In case of the Bank’s reasonable
discretion and in compliance with the laws, the Bank reserves the right to vary the promotion details
after duly notifying with and accepted by competent authority. The Bank will inform clients of the same
via contact email address/phone number registered by clients.
14. Rewards are subject to Personal Income Tax and tax liabilities arising from the program rewards will
be borne by the qualifier.
15. In case of any inconsistency between the English and Vietnamese texts of these terms and
conditions, the Vietnamese one shall prevail.
16. This promotion shall not be combined with other promotions applied by Banca, or any other benefit
that clients earned from the bank at the same time, except for Banca cash-back shopping voucher
campaigns (if any). Client has the rights to apply the promotion or any other benefit that they want to
join or earn.
17. Bank’s staff will contact and deliver the gift to clients within 45 days from the promotion ends
(“Fulfilment Date”).
18. General Terms and Conditions (applied to Individual Clients in Vietnam), and any other relevant terms
and conditions of the Bank (as amended, supplemented and/or replaced from time to time) shall be
applied.
19. By participating in the program, Clients by default accept all Terms and Conditions of the Program
as listed above.
Issued by Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited

Chi tiết Chương trình Khuyến mại
“Nhận Quà Tặng Công nghệ cao khi mua sản phẩm bảo hiểm qua Standard Chartered”
Chương trình áp dụng cho khách hàng tham gia mua Bảo hiểm Nhân Thọ của Prudential qua Ngân hàng
TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam) (sau đây gọi là “Ngân Hàng”).
1. Thời gian thực hiện chương trình: Từ ngày 11/02/2020 đến ngày 31/03/2020, bao gồm cả hai ngày này.
2. Đối tượng tham gia: Khách hàng mới hoặc đã tham gia mua Bảo Hiểm Nhân Thọ3 qua Ngân Hàng tính
đến trước thời hạn của chương trình này (không áp dụng cho Nhân Viên Ngân Hàng).
3.

Quà Tặng:

Phí đóng ban đầu (IP)4

Quà Tặng

Trị giá (VNĐ)

IP ≥30,000,000<60,000,000

Phiếu mua hàng Got it

3,000,000

IP ≥60,000,000<120,000,000

Máy tính bảng Ipad Apple 2019
10.2 Wi-Fi

IP ≥120,000,000<170,000,000

Điện thoại iPhone 11 128GB

IP ≥170,000,000<220,000,000

Điện thoại iPhone 11 Pro 256GB

IP ≥220,000,000<300,000,000

Máy tính xách tay Macbook Pro 13 i5
(2019)
Máy tính xách tay Macbook Pro 16 i7

IP ≥300,000,000

12,000,000
24,000,000
35,000,000
45,000,000
60,000,000

4. Điều kiện tham gia: Hợp đồng bảo hiểm (HĐBH) phải được:
•
•

Tháng 2 Phát hành trong tháng 2/2020 kể từ ngày bắt đầu chương trình
Tháng 3: Nộp và phát hành trong tháng 3/2020

5. HĐBH (i) có ngày nộp xác nhận bàn giao hợp đồng về Prudential trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày
phát hành hợp đồng cho Hồ Chí Minh hoặc trong vòng 12 ngày làm việc kể từ ngày phát hành hợp đồng
cho Hà Nội và (ii) vẫn còn duy trì hiệu lực sau thời hạn 21 ngày cân nhắc tại thời điểm nhận quà tặng.
6. Thời hạn đóng phí tối thiểu 10 (mười) năm.
7. Định kì thanh toán phí: hàng năm.
8. Chương trình áp dụng cho những sản phẩm Bảo Hiểm Nhân Thọ hiện hữu trong thời gian chương trình.
9. Đối với sản phẩm Pru-An Tâm Trọn Đời và Pru Đầu Tư Linh Hoạt, Phí bảo hiểm ban đầu không bao gồm
phí đầu tư thêm.
10. Khách hàng đồng ý rằng Ngân Hàng, trong phạm vi pháp luật cho phép, có quyền sử dụng thông tin của
khách hàng nhằm mục đích thực hiện và quảng cáo cho Chương trình sau khi có chấp thuận của Khách
hàng.

Bao gồm bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm nhân thọ tín dụng của Prudential Việt Nam
Phí đóng ban đầu (IP): Phí bảo hiểm tạm tính: là khoản tiền Bên mua bảo hiểm nộp cùng với Hồ sơ yêu cầu bảo
hiểm. Phí bảo hiểm tạm tính không bao gồm khoản Phí bảo hiểm đóng thêm, nếu có
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11. Ngân Hàng không phải nhà cung cấp sản phẩm và các dịch vụ liên quan được tặng. Các sản phẩm và
dịch vụ được tặng do thương nhân có liên quan cung cấp. Khách hàng sẽ chịu ràng buộc bởi các điều
kiện và điều khoản của nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ được tặng.
12. Ngân Hàng có toàn quyền từ chối áp dụng chương trình, từ chối cung cấp sản phẩm và dịch vụ dùng để
khuyến mại cho bất kỳ Khách hàng nào mà cung cấp cho Ngân Hàng thông tin không hợp lệ, không rõ
ràng, không đầy đủ hoặc vi phạm bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào của chương trình.
13. Quà tặng của chương trình không có giá trị quy đổi ra hiện kim. Khi Ngân Hàng cho là cần thiết và phù
hợp với qui định pháp luật, Ngân Hàng sẽ có quyền thay đổi nội dung chương trình sau khi đã thực hiện
thông báo và được phê duyệt bởi cơ quan có thẩm quyền. Ngân Hàng cũng sẽ thông báo cho khách hàng
các thay đổi nội dung chương trình thông qua địa chỉ email/số điện thoại mà khách hàng đăng ký với Ngân
Hàng
14. Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm chi trả các khoản thuế liên quan phát sinh (nếu có) từ quà tặng khuyến
mại cho cơ quan thuế.
15. Trong trường hợp có sự không nhất quán giữa phiên bản tiếng Việt và phiên bản tiếng Anh của các điều
kiện và điều khoản này, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
16. Chương trình khuyến mãi này không được áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mại khác, hoặc
các lợi ích khác mà Khách hàng được hưởng từ Ngân hàng vào cùng thời điểm, ngoại trừ chương trình
khuyến mại tặng phiếu mua hàng của kênh Bảo hiểm Ngân hàng (nếu có). Khách hàng có quyền chọn
chương trình khuyến mại và lợi ích khác mà khách hàng muốn tham gia hoặc được hưởng.
17. Nhân viên ngân hàng sẽ liên lạc và gửi quà tặng cho khách hàng trong vòng 45 ngày kể từ ngày kết thúc
chương trình khuyến mại (“Ngày Hoàn Thành”).
18. Tất cả các Điều Khoản và Điều Kiện Chung (áp dụng cho Khách hàng là cá nhân tại Việt Nam) và các
điều kiện khác về tài khoản và sản phẩm của Ngân hàng (có thể được sửa đổi, bổ sung và/hoặc thay thế
theo từng thời điểm) sẽ được áp dụng.
19. Khách Hàng mặc định chấp thuận tất cả các Điều khoản và Điều Kiện của Chương trình Khuyến mại được
liệt kê trên khi tham gia chương trình này
Phát hành bởi Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)

