
THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

THỔI BAY RỦI RO, VUI TẾT CÙNG PRU-BẢO VỆ 24/7 

 
1. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc 

2. Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền có kèm theo việc mua 

bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ 

3. Thời gian khuyến mại: Từ 23/01/2021 đến hết 15/06/2021  

4. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: PRU-Bảo Vệ 24/7 – Gói Nâng cao do Prudential Việt Nam phát 

hành thông qua ứng dụng Pulse by Prudential.  

5. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Mã giảm giá điện tử dịch vụ di chuyển (*) trị giá 

50.000VND/mã quy đổi trên trang Urbox.vn 

(*) Mã giảm giá điện tử dịch vụ di chuyển (Gọi tắt là Mã giảm giá di chuyển) áp dụng sử dụng 

cho đối tác Be, Grab, Mai Linh và Vé Xe Rẻ.  

6. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại):  

1.500 Khách hàng đầu tiên là Bên mua Bảo hiểm của Hợp đồng bảo hiểm PRU-Bảo Vệ 24/7 – 

Gói Nâng cao do Prudential Việt Nam phát hành thông qua ứng dụng Pulse by Prudential. Hợp 

đồng bảo hiểm được phát hành trong thời gian khuyến mại được quy định tại Mục 3 Thể lệ 

này.  

Lưu ý: 

- Mỗi tài khoản Pulse by Prudential chỉ có thể mua được 01 Hợp đồng Bảo hiểm PRU-Bảo 

Vệ 24/7. 
- Mỗi CMND/CCCD chỉ có thể mua được 01 Hợp đồng Bảo hiểm PRU-Bảo Vệ 24/7. 
- Chương trình khuyến mại này không áp dụng dành cho Khách hàng đã có Hợp đồng Bảo 

hiểm PRU-Bảo Vệ 24/7. 
 

7. Cơ cấu giải thưởng (nội dung giải thưởng, giá trị giải thưởng, số lượng giải thưởng): 

STT Quà Tặng Giá trị tương 

đương (VND/mã 

giảm giá) 

Số lượng quà 

tặng (Mã giảm 

giá) 

Tổng giá trị ưu đãi 

ước tính (VND) 

(I) Mã giảm giá 

điện tử dịch vụ 

di chuyển  

50.000 1.500 75.000.000 

Tổng cộng 1.500 75.000.000 

   

Lưu ý: 

• Quà tặng sẽ được trao cho Khách hàng thỏa điều kiện tại Mục 6 Thể lệ này. 

• Quà tặng không được quy đổi thành tiền mặt. 

• Số lượng quà tặng có giới hạn nên chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến sau khi 

Prudential Việt Nam đã trao hết số lượng quà tặng. 

8. Tổng giá trị hàng hòa, dịch vụ để khuyến mại (dự kiến): 75.000.000 VND (bảy mươi lăm 

triệu đồng) 

9. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại:  

a. Nội dung chương trình khuyến mại: 

o Sau khi mua thành công hợp đồng bảo hiểm PRU-Bảo Vệ 24/7 thông qua ứng dụng Pulse by 

Prudential, Khách hàng sẽ nhận được 1 (một) Mã giảm giá di chuyển, trị giá 50.000VND/Mã 

tại mục “Ưu đãi của tôi” trên ứng dụng Pulse by Prudential. 

o Mỗi Mã giảm giá di chuyển cung cấp cho Khách hàng: 



- Có thời hạn quy đổi trên trang Urbox đến hết ngày 26/06/2021. Hạn sử dụng của Mã 

giảm giá di chuyển sau khi quy đổi thành công được quy định cụ thể trên trang Urbox.  

- Prudential Việt Nam miễn trừ toàn bộ trách nhiệm liên quan đến việc sử dụng Mã giảm 

giá di chuyển sau khi Khách hàng đã quy đổi thành công. Mọi thắc mắc về cách sử dụng 

Mã giảm giá di chuyển sau khi quy đổi, Khách hàng vui lòng liên hệ hotline Urbox 0899 

189 199 hoặc email customer@urbox.vn để được hỗ trợ. Tổng đài chăm sóc khách hàng 

Urbox làm việc từ 8h00-22h00 hàng ngày không kể thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ tết. 

b. Cách thức thông báo và trao quà: 

 Khách hàng thỏa điều kiện tại Mục 6 Thể lệ này sẽ được nhận 1 (một) Mã giảm giá di 

chuyển trong mục “Ưu đãi của tôi”. Xem chi tiết hướng dẫn sử dụng Mã giảm giá tại đây. 

10. Các điều khoản chung: 

a. Khi tham gia Chương trình, Khách hàng đồng ý để Prudential có toàn quyền sử dụng hình ảnh, 

thông tin của Khách hàng liên quan đến Chương trình vào các hoạt động quảng cáo và thông 

báo rộng rãi với công chúng mà không phải xin chấp thuận của Khách hàng và không phải trả 

thêm bất cứ khoản chi phí nào.  

b. Prudential chịu trách nhiệm về tính chính xác trong việc phát hành bằng chứng xác định kết 

quả quà tặng được trao cho Khách hàng.  

c. Thể lệ Chương trình này có thể thay đổi tại từng thời điểm theo toàn quyền quyết định của 

Prudential sau khi đã thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.  

d. Nếu vì lý do bất khả kháng (theo quy định của pháp luật) hoặc vì bất kỳ lý do nào khác nằm 

ngoài tầm kiểm soát của Prudential hay không phải do lỗi của Prudential mà Chương trình 

không được diễn ra như kế hoạch hoặc làm thay đổi hay ảnh hưởng đến sự điều hành, quản 

lý và bảo vệ tính công bằng, tình trạng nguyên vẹn hay việc thực hiện hợp thức Chương trình, 

Prudential có thể (trong phạm vi được pháp luật cho phép) hủy bỏ, kết thúc, thay đổi hoặc trì 

hoãn một phần hoặc toàn bộ Chương trình và/hoặc có thể loại ra khỏi Chương trình bất kỳ cá 

nhân nào trong bất kỳ trường hợp nào có liên quan đến việc gây rối, phá hoại hay gian lận 

trong Chương trình sau khi có sự đồng ý của cơ quan quản lý nhà nước hoặc theo quy định 

của pháp luật hiện tại về các trường hợp bất khả kháng. 

e. Khách hàng là Bên mua Bảo hiểm PRU-Bảo Vệ 24/7 – gói Nâng cao phải đồng thời là chủ tài 
khoản Pulse by Prudential. Prudential Việt Nam miễn trừ khỏi toàn bộ tranh chấp, khiếu nại 
liên quan đến quà tặng, cũng như quyền lợi của người dùng Pulse phát sinh với bất kỳ bên thứ 
ba nào, trong trường hợp người dùng Pulse (cố ý hoặc vô ý) để bên thứ ba đó sử dụng tài 
khoản Pulse của mình để mua Hợp đồng bảo hiểm PRU-Bảo Vệ 24/7 - gói Nâng cao.  

https://wedoarticles.com/uncategorized/2021/01/20/huong-dan-cach-doi-qua-tren-trang-urbox/

