
 

 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH  

QUAY MAY MẮN - TRÚNG BÌNH AN 

Nhân dịp Tết Nhâm Dần, MB Ageas Life gửi trao tới Quý khách hàng đang sở hữu các sản phẩm bảo hiểm 

nhân thọ của Chúng tôi chương trình QUAY MAY MẮN – TRÚNG BÌNH AN như một lời tri ân vì đã lựa chọn 

MB Ageas Life tiếp tục đồng hành và bảo vệ Quý khách cùng những người thân yêu.  

1. Thời gian chương trình: Từ ngày 15/12/2021 đến hết ngày 20/01/2022 

2. Đối tượng áp dụng: 

Toàn bộ các Khách hàng cá nhân (Bên mua bảo hiểm) có hợp đồng bảo hiểm (HĐBH) của các sản 

phẩm Kiến Tạo Ước Mơ, Vững Tương Lai, Ngày Mai Sẵn Sàng, Hành Trình Hạnh Phúc thỏa mãn 

tất cả các điều kiện sau: 

- HĐBH có hiệu lực trong thời gian khuyến mại và có ngày hiệu lực từ 01/02/2020 đến hết 31/01/2021; 

- HĐBH có ngày đến hạn đóng phí trong tháng 10/2021, 11/2021,12/2021, 01/2022; kỳ phí đến hạn là 

kỳ phí thuộc năm tham gia bảo hiểm thứ 2; 

- HĐBH có Phí bảo hiểm định kỳ từ 10 triệu đồng trở lên, bao gồm phí của các sản phẩm bổ trợ, không 

bao gồm phí đóng thêm (Top up);  

- Khách hàng đóng đầy đủ kỳ Phí định kỳ trong Thời gian khuyến mại;  

- Chương trình không áp dụng đối với HĐBH có Bên mua bảo hiểm là cán bộ nhân viên của MB Ageas 

Life. 

Lưu ý: Khách hàng được coi là không đủ điều kiện tham gia quay số trúng thưởng nếu nội dung 

chuyển tiền không ghi/ghi sai số HĐBH dẫn đến MB Ageas Life không nhận diện được giao dịch 

thanh toán và Khách hàng không gửi thông tin tra soát giao dịch trong thời gian hiệu lực của Chương 

trình khuyến mại. 

Cú pháp nội dung chuyển tiền: HĐBH 17900012345 – Nguyen Van A – Phi dinh ky – 0978 111 222 

3. Cơ cấu giải thưởng: 

 01 Giải đặc biệt: Sổ tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng trị giá 150 triệu đồng tại MB Bank kèm Tài khoản số 

đẹp của MB Bank trị giá 11 triệu đồng 

 03 Giải nhất: Sổ tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng trị giá 100 triệu đồng tại MB Bank kèm Tài khoản số đẹp 

của MB Bank trị giá 11 triệu đồng 

 10 Giải nhì: Sổ tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng trị giá 20 triệu đồng tại MB Bank kèm Tài khoản số đẹp 

của MB Bank trị giá 11 triệu đồng 

 750 Giải ba: Loa Bluetooth  

 1.500 Giải tư: E-Voucher Urbox mệnh giá 100.000 đồng 



 3.000 Giải năm: E-voucher Urbox mệnh giá 50.000 đồng 

 10.000 Giải sáu: E-voucher Urbox mệnh giá 10.000 đồng 

 1.000 Giải bảy: E-voucher Urbox giảm 100.000đ cho hóa đơn mua sắm trực tuyến của PNJ từ 

1.000.000 đồng trở lên. 

 

Ghi chú:  

▪ Sổ tiết kiệm được mở tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank). Mức lãi suất sẽ phụ thuộc vào 

quy định tại MB Bank tại thời điểm mở Sổ. 

▪ Thời hạn sử dụng E-Voucher mua sắm là 6 tháng kể từ ngày nhận, thời hạn sử dụng E-Voucher 

giảm giá là đến hết 31/03/2022. 

▪ Tổng Giá trị Giải thưởng đã bao gồm VAT (nếu có), chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân. Giá 

trị Giải thưởng hiện vật là giá trị ước tính, giá trị thực tế của Giải thưởng có thể thay đổi theo giá 

thị trường tại thời điểm diễn ra Chương trình khuyến mại. Khách hàng trúng thưởng có trách 

nhiệm đóng thuế thu nhập cá nhân và cung cấp chứng từ đã đóng thuế TNCN cho MB Ageas 

Life, tự chi trả chi phí đi lại ăn ở và các khoản chi phí khác liên quan đến việc nhận thưởng. 

Khách hàng không phải chịu chi phí vận chuyển, bàn giao giải thưởng. 

▪ Giải thưởng không được quy đổi ra tiền mặt. 

▪ Trường hợp Khách hàng trúng đồng thời nhiều giải thưởng tương ứng với các mã dự thưởng 

khác nhau hoặc các lượt quay khác nhau, Khách hàng được nhận tất cả các giải thưởng đã trúng 

4. Cách thức tham gia chương trình 

- Trong thời gian diễn ra chương trình, đối với mỗi Hợp đồng thỏa mãn điều kiện nêu tại mục 3 sẽ 

được cung cấp 01 Mã dự thưởng và số lượt quay tương ứng qua SMS kèm đường dẫn tới trang 

quay số. 

- Mỗi mã dự thưởng có thể có 01 hoặc nhiều lượt quay. Mỗi lượt quay là 01 lần quay số. Chương trình 

không giới hạn số lượt quay/ngày. 

- Số lượt quay tương ứng với mỗi mã dự thưởng được quy định như sau: 

✓ Với mỗi 10 triệu đồng phí định kỳ, khách hàng nhận 01 lượt quay. Đối với phí định kỳ lớn hơn 

10 triệu, số lượt quay sẽ bằng phí định kỳ/10 triệu đồng và được làm tròn xuống 

✓ Khách hàng đóng phí trước/đúng hạn sẽ được tặng thêm 01 lượt quay. 

✓ Khách hàng đóng phí theo Phương thức trích nợ tự động (Auto-debit) sẽ được tặng thêm 02 

lượt quay. 

- Thực hiện quay số: Người chơi truy cập vào đường dẫn đã được gửi qua tin nhắn 

Bước 1: Nhập thông tin số điện thoại và bấm nút   

Bước 2: Nhập mã OTP được gửi qua tin nhắn SMS hệ thống tự động chuyển sang màn hình nhập 

Mã dự thưởng 

Bước 3: Nhập Mã dự thưởng đã được gửi qua tin nhắn SMS. Có thể nhập nhiều Mã dự thưởng nếu 

có. Bấm nút  để chuyển sang màn hình quay số. 

Bước 4: Bấm vào nút “Quay ngay” để thực hiện quay số. 

Bước 5: Nhận quà (nếu có) hoặc quay tiếp nếu còn lượt quay. Kết thúc quay số. 



Chi tiết vui lòng xem video hướng dẫn tại đây. 

Đối với Khách hàng trúng Giải ba, vui lòng nhập thông tin nhận quà tại màn hình thông báo trúng 

quà, MB Ageas Life và đối tác Urbox sẽ liên hệ để xác nhận thông tin và chuyển phát qua bưu điện. 

5. Thời gian và cách thức trao giải 

- Đối với Giải đặc biệt, Giải nhất, Giải nhì: Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày Khách hàng quay 

trúng giải thưởng, MB Ageas Life sẽ liên hệ và hướng dẫn thủ tục nhận thưởng. Khách hàng trúng 

thưởng sẽ nhận tại trực tiếp tại chi nhánh MB Bank phải xuất trình bản gốc Giấy tờ tùy thân khớp 

với thông tin Bên mua bảo hiểm trong HĐBH để được nhận Giải thưởng. 

- Đối với Giải ba: Trong vòng 7-14 ngày làm việc kể từ ngày MB Ageas Life gọi điện xác nhận thành 

công địa chỉ giao quà, MB Ageas Life sẽ gửi quà qua đường bưu điện đến địa chỉ đã được Khách 

hàng xác nhận. Khách hàng cần xác nhận Tên và Số điện thoại khi nhận Giải thưởng. 

- Đối với Giải tư, Giải năm, Giải sáu, Giải bảy: Trong vòng 10 phút sau khi Khách hàng quay trúng giải 

thưởng, Giải thưởng sẽ được gửi đến Số điện thoại Khách hàng đã đăng ký trên Hợp đồng bảo hiểm 

tại MB Ageas Life 

- Khách hàng được coi là không đủ điều kiện nhận giải thưởng nếu HĐBH tại thời điểm nhận giải ở 

trạng thái mất hiệu lực 

- Thời hạn kết thúc trao thưởng: Đến hết ngày 22/02/2022. 

6. Các quy định khác 

- Khách hàng có trách nhiệm kiểm tra Giải thưởng ngay tại thời điểm nhận được tin nhắn quà E-

Voucher hoặc thời điểm nhận được Quà hiện vật của MB Ageas Life. Mọi vấn đề liên quan đến Giải 

thưởng cần được phản hồi đến MB Ageas Life theo số điện thoại và email nêu dưới đây ngay trong 

ngày nhận Giải thưởng của MB Ageas Life.  MB Ageas Life sẽ không chịu trách nhiệm trong trường 

hợp Khách hàng không đăng ký thông tin nhận Giải thưởng hoặc đăng ký sai số điện thoại di động, 

địa chỉ email dẫn đến không nhận được Giải thưởng. 

- Nhằm đảm bảo tính minh bạch của Chương trình khuyến mại, MB Ageas Life chỉ tặng quà là Giải 

thưởng cho chính Bên mua bảo hiểm và có quyền công bố số lượng Giải thưởng, danh tính, quốc 

tịch và hình ảnh của người được nhận Giải thưởng khi có nhu cầu hoặc khi được yêu cầu. 

- Khách hàng nhận Giải thưởng có thể phải nộp thuế thu nhập không thường xuyên, phí và lệ phí (nếu 

có) theo quy định của pháp luật hiện hành. Trường hợp phải nộp thuế thu nhập không thường xuyên 

theo quy định của pháp luật, Khách hàng đồng ý nộp khoản thuế này bằng tiền mặt và cung cấp 

chứng từ nộp thuế cho MB Ageas Life trước khi nhận Giải thưởng. 

- Mọi thắc mắc, khiếu nại của Khách hàng liên quan đến Chương trình khuyến mại này được giải 

quyết trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc Chương trình khuyến mại hoặc kể từ ngày Khách hàng 

nhận được Giải thưởng của MB Ageas Life (Thời hạn khiếu nại), tùy thời điểm nào đến sau. Thắc 

mắc, khiếu nại (nếu có) sẽ chỉ được xem xét, giải quyết trong Thời hạn khiếu nại. MB Ageas Life có 

toàn quyền đưa ra quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng. 

 

 

BTC chương trình QUAY MAY MẮN, TRÚNG BÌNH AN 

▪ Hotline: 024 2229 8888 (8h – 17h Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần) 

▪ Hỗ trợ kỹ thuật: 1900 299 232 (8h – 22h các ngày trong tuần) 

▪ Emai: dvkh@mbageas.life 

▪ Fanpage: https://www.facebook.com/mbageaslife.official 

https://www.youtube.com/watch?v=pWJ9S3dJ2T8

