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THÔNG BÁO CHIẾN DỊCH “HỘP THUỐC CHIA SẺ YÊU THƯƠNG” 

THUỘC CHƯƠNG TRÌNH “QUAN TÂM MỖI NGÀY” 

Kính gửi Quý khách hàng, 

Dịch Covid-19 đang tái bùng phát tại Việt Nam với những diễn biến ngày càng phức tạp và gây ảnh hưởng 

không nhỏ tới đời sống, kinh tế và xã hội của chúng ta. 

Song song với các hoạt động duy trì kinh doanh, việc đồng hành cùng với Khách hàng vào thời điểm khó 

khăn này đang là một trong những ưu tiên hàng đầu của MB Ageas Life. Chính vì vậy, Khối Nghiệp vụ 

triển khai chương trình “Hộp thuốc chia sẻ yêu thương”, nằm trong khuôn khổ chương trình chăm sóc 

khách hàng “Quan Tâm Mỗi Ngày” dành cho các Khách hàng đang sinh sống tại khu vực Thành phố Hồ 

Chí Minh – nơi đang chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. 

● THÔNG TIN CHIẾN DỊCH 

a. Thời gian triển khai: từ ngày 14/08/2021 – 22/08/2021 

b. Thông tin chung: 

HỘP THUỐC DỰ PHÒNG MÙA COVID sẽ được dành tặng những Khách hàng hiện hữu của 

MB Ageas Life với các tiêu chí như sau: 

Tiêu chí Thông tin tiêu chí 

Địa bàn sinh sống Thành phố Hồ Chí Minh 

Đối tượng khách hàng Bên mua bảo hiểm trên 40 tuổi 

Nhóm nghề 2, 3, 4 
Tình trạng hợp đồng Hiệu lực 

Năm hiệu lực hợp đồng 2020, 2021 

 

c. Thông tin HỘP THUỐC DỰ PHÒNG MÙA COVID 

HỘP THUỐC DỰ PHÒNG MÙA COVID bao gồm 07 vật phẩm y tế và thuốc thiết yếu nhằm 

hỗ trợ Khách hàng có thể chăm sóc sức khỏe tại nhà trong mùa dịch, bao gồm: 

● Thuốc giảm đau, hạ 

sốt 

● Nước muối sinh lý ● Khẩu trang y tế 

● Nước rửa tay ● Thuốc sủi bổ sung Vitamin ● Nước súc miệng 

● Bột bù nước & chất điện giải Oresol  

d. Phương thức giao nhận: 

- MB Ageas Life liên hệ và gửi Hộp thuốc tới Khách hàng theo số điện thoại và địa chỉ Khách 

hàng đã đăng ký tại MB Ageas Life. 

- Trường hợp giao không thành công, Đơn vị vận chuyển sẽ giao lại thêm 02 lần nữa trước khi 

chuyển hoàn. 
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e. Quy trình thực hiện tặng hộp thuốc: 

 
 

● ĐẦU MỐI GIẢI ĐÁP THẮC MẮC 

- Hotline: 024 2229 8888  

- Email: dvkh@mbageas.life 

 

Chúng tôi mong rằng với HỘP THUỐC DỰ PHÒNG MÙA COVID, Quý khách và những người thân 

yêu có thể chăm sóc sức khỏe tại nhà một cách chủ động và an toàn. 

Xin chúc Quý khách và gia đình mạnh khỏe và bình an. 

Trân trọng, 

MB AGEAS LIFE 


