Ngân hàng TMCP Đông Nam Á
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI KHI MUA BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL
QUA HỆ THỐNG SEABANK “BẢO VỆ TỐI ƯU – NHẬN NHIỀU ƯU ĐÃI”
1. Thời gian triển khai: từ 18/05/2022 - 30/06/2022 hoặc đến khi hết ngân sách chương trình tùy
điều kiện nào đến trước.
2. Phạm vi áp dụng: các đơn vị kinh doanh trên toàn hệ thống SeABank.
3. Sản phẩm áp dụng: áp dụng cho sản phẩm Bảo hiểm nhân thọ Prudential.
4. Đối tượng áp dụng:
Toàn bộ các Khách hàng cá nhân (KH) tham gia sản phẩm BHNT Prudential thông qua hệ thống
SeABank trong thời gian triển khai chương trình.
5. Ngân sách chương trình: 3,367,000,000 VNĐ (Ba tỷ, ba trăm sáu mươi bảy triệu đồng chẵn ./.)
6. Thể lệ chương trình:
- Hình thức ưu đãi:
Phương án

Hình thức ưu đãi

Ưu đãi bằng
coupon giảm phí

 Khách hàng được nhận ưu đãi là coupon có giá trị tương đương tiền mặt;
mệnh giá coupon là số tiền cụ thể, mệnh giá coupon có thể thay đổi theo
case size của Hợp đồng;
 Coupon có giá trị tương đương tiền mặt, Khách hàng nộp phí lần đầu chỉ
cần nộp số tiền bằng Phí bảo hiểm - mệnh giá của coupon;

-

-

Mức ưu đãi:

TT

Hợp đồng Bảo hiểm có mực phí thực thu kỳ
đầu tiên (FYP)

Mức ưu đãi bằng coupon
giảm phí (VND)

1
2
3
4
5
6

Từ 30 triệu đến dưới 50 triệu đồng
Từ 50 triệu đến dưới 80 triệu đồng
Từ 80 triệu đến dưới 150 triệu đồng
Từ 150 triệu đến dưới 300 triệu đồng
từ 300 triệu đến dưới 1 tỷ đồng
từ 1 tỷ đồng trở lên

1,500,000
3,000,000
6,000,000
15,000,000
35,000,000
120,000,000

Điều kiện chương trình:
 Phí thực thu kỳ đầu tiên của HĐBHNT (FYP) và không bao gồm các sản phẩm Topup (các
khoản đầu tư thêm).
 Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm phải được nộp trực tuyến thông qua hệ thống PRUDaily (Hệ thống
nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm trực tuyến của Prudential Việt Nam). Hợp đồng bảo hiểm phải
được nộp hồ sơ, phát hành và còn hiệu lực trong thời gian khuyến mại từ ngày triển khai
chương trình từ ngày 18/5/2022 đến hết ngày 30/06/2022 và còn hiệu lực tại thời điểm
chốt ưu đãi 15/07/2022.
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 Định kỳ đóng phí của Hợp đồng phải là phí nửa năm hoặc phí năm. Trong đó, kỳ phí đầu
tiên được xác định như sau:
Nếu Khách hàng chọn định kỳ đóng phí là nửa năm, Mức phí thực thu kỳ đầu tiên của
Hợp đồng = mức Phí bảo hiểm nửa năm
Nếu Khách hàng chọn định kỳ đóng phí năm, Mức phí thực thu kỳ đầu tiên của Hợp
đồng = mức Phí bảo hiểm năm.
 Không áp dụng khuyến mại đối với các Hợp đồng đã phát hành trước thời gian khuyến
mại nhưng sau đó hủy, chuyển phát hành mới trong thời gian khuyến mại bao gồm cả
trường hợp trùng thông tin Bên mua bảo hiểm và Người được bảo hiểm.
 Lưu ý trong trường hợp Hợp đồng đã được áp dụng Chương trình và có các yêu cầu điều
chỉnh hoặc hủy trong thời gian cân nhắc:
Trường hợp Hợp đồng có các yêu cầu điều chỉnh dẫn đến Hợp đồng không còn thỏa
các điều kiện của chương trình khuyến mại, Phiếu quà tặng điện tử áp dụng cho Hợp
đồng sẽ mất hiệu lực.
Trường hợp Hợp đồng có các yêu cầu điều chỉnh dẫn đến kỳ phí đầu tiên của Hợp
đồng giảm xuống các mức quà tặng thấp hơn, Phiếu quà tặng điện tử áp dụng cho
Hợp đồng sẽ mất hiệu lực.
Trường hợp Hợp đồng có các yêu cầu điều chỉnh dẫn đến kỳ phí đầu tiên của Hợp
đồng tăng lên mức quà tặng tiếp theo, Phiếu quà tặng điện tử không thay đổi và sẽ
vẫn áp dụng theo mức quà tặng ban đầu.
Trường hợp Hợp đồng có các yêu cầu điều chỉnh không làm thay đổi kỳ phí đầu tiên
hoặc mức quà tặng của Hợp đồng, Phiếu quà tặng điện tử không thay đổi và sẽ vẫn
áp dụng theo mức quà tặng ban đầu.
Trường hợp Hợp đồng có yêu cầu hủy, Khách hàng sẽ được hoàn lại phần phí đã
đóng theo Quy tắc, điều khoản sản phẩm và khoản phí được hoàn sẽ không bao gồm
phí bảo hiểm được giảm do thỏa điều kiện của chương trình khuyến mại này. Thời
gian và quy trình hoàn tiền sẽ dựa theo các quy định hiện hành của Prudential.
 Trường hợp Hợp đồng bảo hiểm có bất kỳ điều chỉnh nào sau thời hạn cân nhắc không
được xét lại ưu đãi.
 Để đảm bảo Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực, Khách hàng cần nộp đủ các khoản phí bảo
hiểm phát sinh thêm (nếu có) từ bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp sau: Khách
hàng yêu cầu điều chỉnh hợp đồng; Prudential có quyết định tăng phí bảo hiểm đối với
Khách hàng khi không còn thỏa các điều kiện của chương trình.
 Các hợp đồng hợp lệ đã tham gia chương trình này sẽ không được tham gia các chương
trình khuyến mại khác do Prudential ban hành thông qua hệ thống Ngân hàng SeABank
hoặc do SeABank ban hành. Các ĐVKD thực hiện sai quy định này chi phí phát sinh sẽ
hạch toán vào chi phí của ĐVKD và Cán bộ kinh doanh, ĐVKD chịu trách nhiệm về sai
phạm theo Quy định của SeABank.

