
THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH “ĐO ĐỘ XÌ TRÉT – RINH QUÀ CĂNG ĐÉT” 

 

1. Tên chương trình: Đo độ xì trét – Rinh quà căng đét 

2. Thời gian diễn ra chương trình: từ ngày 15/09/2022 đến hết ngày 30/11/2022   

3. Đối tượng tham gia: Công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, hiện đang sống và làm việc trên 
phạm vi lãnh thổ Việt Nam. 

4. Cách thức tham gia: 

Người tham gia chương trình phải thực hiện đầy đủ các bước sau: 
Bước 1: Quét mã QR bên dưới hoặc nhấn vào đây để hoàn thành bài đánh giá mức độ “Căng 
thẳng”. 

 
Bước 2: Mã quay số trúng thưởng sẽ được gửi về Email/SĐT mà người tham dự dùng để đăng 
ký tài khoản Pulse by Prudential trong vòng 15 ngày kể từ ngày tham gia chương trình. 

 

5. Cách thức chọn người nhận giải 

Sau khi chương trình kết thúc, BTC sẽ tiến hành quay thưởng để tìm ra mã số may mắn dành 
được giải thưởng của chương trình. 

Kết quả quay thưởng sẽ được thông báo tại fanpage Fanpage Bảo Hiểm Nhân thọ Prudential 
Việt Nam (https://www.facebook.com/Prudential.pva) vào ngày 19/12/2022. Thông báo trúng 
thưởng sẽ được gửi qua Email/SĐT mà người chơi có mã trúng thưởng đã dùng để đăng ký tài 
khoản tại ứng dụng Pulse by Prudential. 

 

https://onepulse.onelink.me/vVkJ/vnMWSQ
https://www.facebook.com/Prudential.pva


Lưu ý: 

• Người chơi vui lòng điền chính xác những thông tin cá nhân như Tên, SĐT, số CMND để BTC có 
thể xác nhận người thắng giải và trao quà. 

• Trong trường hợp 3 lần liên tiếp Prudential hoặc đối tác của Prudential không thể liên hệ được 
cho bạn thì đồng nghĩa với người chơi đã từ chối nhận thưởng. BTC cũng sẽ không chịu trách 
nhiệm trong trường hợp người chơi để lại thông tin không đúng. 

• Mọi kết quả thắng giải đều đã được BTC lựa chọn dựa trên thể lệ và tiêu chí của chương trình, 
kết quả sẽ không thay đổi. 

• Các quy định khác 

• Trong suốt thời gian diễn ra chương trình, mỗi lần người dùng hoàn thành “Đánh giá Căng 
thẳng” sẽ nhận được 1 mã số may mắn. Lưu ý người dùng chỉ nhận được 1 mã mỗi tuần, tối đa 
11 mã số may mắn xuyên suốt chương trình. Các tuần được tính như sau: 

Tuần 1: 15/09/2022 – 22/09/2022 
Tuần 2: 23/09/2022 – 29/09/2022 
Tuần 3: 30/09/2022 – 06/10/2022 
Tuần 4: 07/10/2022 – 13/10/2022 
Tuần 5: 14/10/2022 – 20/10/2022 
Tuần 6: 21/10/2022 – 27/10/2022 
Tuần 7: 28/10/2022 – 03/11/2022 
Tuần 8: 04/11/2022 – 10/11/2022 
Tuần 9: 11/11/2022 – 17/11/2022 
Tuần 10: 18/11/2022 – 24/11/2022 
Tuần 11: 25/11/2022 – 30/11/2022 

Việc đăng ký tham gia chương trình và để lại thông tin sẽ được hiểu rằng người tham gia đã 
đọc, hiểu rõ và đồng ý với các quy định của chương trình bao gồm việc cho phép Prudential 
hoặc đối tác của Prudential liên hệ để gửi mã số dự thưởng qua Email/ SĐT và tiến hành trao 
thưởng cũng như cho các mục đích tư vấn, quảng cáo các sản phẩm, dịch vụ của Prudential. 

BTC có quyền thay đổi thể lệ chương trình mà không cần thông báo đến từng thành viên tham 
gia chương trình. Các thay đổi về thể lệ chương trình (nếu có) sẽ được thông báo trên Fanpage 
Bảo Hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam https://www.facebook.com/Prudential.pva 

Giải thưởng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt. Prudential không phải là nhà cung cấp quà 
tặng. Các sản phẩm được sử dụng làm quà tặng được cung cấp bởi các nhà cung cấp tương ứng 
theo điều kiện và điều khoản do nhà cung cấp quy định. Khách hàng cần tuân thủ các Điều 
khoản và Điều kiện của nhà cung cấp quà tặng có liên quan. Trong trường hợp Khách hàng có 
thắc mắc hay khiếu nại liên quan đến sản phẩm, bao gồm chính sách bảo hành sản phẩm, Khách 
hàng cần liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp để được hỗ trợ thông tin và giải quyết. Trường hợp 
khiếu nại chưa được giải quyết thỏa đáng, Prudential sẽ phối hợp với nhà cung cấp để hỗ trợ 
giải quyết khiếu nại của Khách hàng. 

https://www.facebook.com/Prudential.pva


Hình ảnh, tên và thông tin của người chơi sẽ được BTC sử dụng cho mục đích quảng cáo, 
khuyến mãi và tiếp thị hoặc cho các mục đích khác mà không có thêm điều kiện gì ngoại trừ các 
hoạt động mà luật pháp cấm. 

Người chơi phải chịu trách nhiệm về tính xác thực của thông tin. Nếu cung cấp thông tin không 
đúng sự thật cho BTC, thí sinh sẽ không được trao giải theo đúng thể lệ của chương trình. 

BTC không chịu trách nhiệm nếu trong thời gian diễn ra chương trình và công bố kết quả, tài 
khoản trên ứng dụng Pulse by Prudential/SĐT/Email của người chiến thắng bị hack, cho mượn 
tài khoản, bán tài khoản hoặc những trường hợp tương tự khác ngoài ý muốn. 

Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan đến chương trình, BTC sẽ trực tiếp 
giải quyết và quyết định của BTC là kết quả cuối cùng. 

Mọi thắc mắc về chương trình, hãy gửi thông tin đến bộ phận Chăm sóc Khách hàng qua 
Email Contactus.vn@wedopulse.com với tiêu đề: [Pulse – Chương trình Đo độ xì trét] để được 
nhận hỗ trợ. Vui lòng cung cấp các thông tin đăng ký của bạn như tên, họ, ngày sinh, giới tính, 
loại giấy tờ (CMND/CCCD/Hộ Chiếu) và 4 số cuối của loại giấy tờ trên. 

Vừa nhận biết mức độ xì trét, vừa rinh quà căng đét. Tham gia ngay! 

 

mailto:Contactus.vn@wedopulse.com

