
ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHƯƠNG TRÌNH “QUÀ TẶNG LAN TỎA PRUREWARDS” 

DÀNH CHO NHÂN VIÊN PRUDENTIAL 

1. THỜI GIAN: Từ 9h00 các ngày chủ nhật 30/6/2019, 7/7/2019, 14/7/2019 và 21/7/2019 

2. MỤC ĐÍCH CHƯƠNG TRÌNH: Khuyến khích nhân viên Prudential cùng lan tỏa các quyền lợi và 

ưu đãi từ chương trình chăm sóc khách hàng thân thiết PRURewards.  

3. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA: Toàn bộ nhân viên Prudential   

4. CÁCH THỨC THAM GIA:   

Vào 9h00 các ngày chủ nhật 30/6/2019, 7/7/2019, 14/7/2019 và 21/7/2019, Prudential sẽ đăng 

bài giới thiệu các quyền lợi và ưu đãi PRURewards tại Facebook fanpage ở địa chỉ  

facebook.com/Prudential.pva 

Người tham dự cần nhanh tay chia sẻ bài đăng kèm hashtag #lantoaPRURewards #họtên 

#tênvănphòng_phòngban và để chế độ công khai. 

Ví dụ: #lantoaPRURewards #NguyenVanA #STC_Marketing 

5. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG  

✓ 25 Giải Nhanh tay mỗi tuần: Hộp quà nhỏ từ PRURewards, dành tặng 25 nhân viên đầu 

tiên của mỗi tuần đã chia sẻ bài đăng đúng quy định tại điều 4. 

✓ 1 Giải May mắn: Voucher Esteem trị giá 400.000 VND. Ban tổ chức sẽ tổng hợp tất cả các 

bài đăng có hashtag #lantoaPRURewards tính tới hết 9h00 ngày 23/7/2019 để quay số 

ngẫu nhiên và chọn ra người may mắn nhất. 

Lưu ý:  

- Vì lý do vận chuyển, phần thưởng hộp quà tặng PRURewards sẽ chỉ áp dụng cho nhân viên 

thuộc 3 văn phòng STC, PP và Vincom Hà Nội.  

- Nhân viên chia sẻ bài đăng trong nhiều tuần liên tiếp có thể nhận nhiều nhiều giải nhanh tay 

và có cơ hội cao hơn khi quay số ngẫu nhiên cho giải may mắn. Ví dụ: anh Nguyen Van A 

chia sẻ bài đăng đầu tiên trong cả 4 tuần, sẽ được nhận 4 phần quà cho giải nhanh tay và 

được ghi nhận tên 4 lần khi quay số may mắn.  

- Tất cả giải thưởng đều không có giá trị quy đổi thành tiền mặt. 

6. THÔNG BÁO KẾT QUẢ VÀ CÁCH THỨC NHẬN GIẢI 

• Kết quả sẽ được Ban Tổ chức công bố qua thông báo nội bộ theo thời gian như sau: 

Ngày công bố 5/7 12/7 19/7 26/7 

Nội dung  

Kết quả 25 giải 

nhanh tay của 

bài đăng ngày 

30/6 

Kết quả 25 giải 

nhanh tay của 

bài đăng ngày 

7/7 

Kết quả 25 giải 

nhanh tay của 

bài đăng ngày 

14/7 

Kết quả 25 giải 

nhanh tay của 

bài đăng ngày 

21/7, và 1 giải 

may mắn 

• Ban Tổ chức sẽ liên hệ người trúng giải qua email và điện thoại để trao giải. Giải thưởng sẽ 

được chuyển phát qua phòng Thư báo nội bộ đến tay người nhận và thời gian nhận quà sẽ 

phụ thuộc vào vị trí văn phòng.  



• Trường hợp Ban Tổ chức không liên lạc được với người trúng giải trong vòng bảy (07) ngày 

kể từ khi kết quả được công bố, Ban Tổ chức sẽ xem như người trúng giải từ chối nhận 

thưởng và sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trường hợp này.  

7. MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC: 

• Ban Tổ chức sẽ sử dụng phần mềm lựa chọn ngẫu nhiên để chọn ra người sở hữu Giải May 

mắn.  

• Ban Tổ chức có quyền kiểm tra các thông tin người tham gia cung cấp để xác minh tính hợp 

lệ của bài chia sẻ. Những bài chia sẻ có dấu hiệu vi phạm thể lệ Chương trình sẽ bị loại. 

• Ban Tổ chức có quyền sử dụng hình ảnh chia sẻ cho mục đích truyền thông nội bộ. 

• Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự cố kỹ thuật khách quan nào xảy ra khi 

người tham gia chia sẻ bài viết (ví dụ: lỗi kết nối mạng Internet). 

• Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm trong trường hợp Chương trình hoãn hay hủy bỏ vì 

những lý do bất khả kháng, khách quan như: thiên tai, chiến tranh, đảo chính… hoặc có sự 

chỉ đạo bằng văn bản của cơ quan Nhà Nước. 

• Trong trường hợp có tranh chấp xảy ra liên quan đến Chương trình này, quyết định của Ban 

Tổ Chức là quyết định cuối cùng để thực hiện. 

 

BAN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH 

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM 

 

 

 


