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KÍNH GỬI QUÝ KHÁCH HÀNG  

       Sự chuẩn bị sức khoẻ ngay từ bây giờ sẽ mang lại một hành trình tương lai tươi sáng, chủ động và nhẹ 

nhàng hơn về mặt tài chính. Hiểu được điều đó, FWD đồng hành cùng Bạn với giải pháp bảo hiểm FWD Bộ 

3 bảo vệ trước 3 bệnh hiểm nghèo phổ biến chi trả đến 100% số tiền bảo hiểm, giúp gia đình nhỏ luôn thật 

sự vững vàng. 

FWD trân trọng giới thiệu chương trình khuyến mại CẢ NHÀ SỐNG ĐẦY CÙNG FWD BỘ 3 BẢO VỆ 

trên toàn quốc với quà tặng hấp dẫn, nội dung chi tiết như sau: 

1. Thời gian khuyến mại:  

Từ ngày 07/7/2022 đến hết ngày 30/9/2022 hoặc đến khi tổng giá trị quà tặng đạt mức chi phí tối đa, 

tùy điều kiện nào đến trước 

2. Sản phẩm khuyến mại: 

Sản phẩm bảo hiểm bệnh hiểm nghèo do FWD Việt Nam phát hành  (sau đây gọi chung là “FWD Bộ 

3 bảo vệ”). 

3. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại 

- 930 Phiếu quà tặng khám sức khỏe của Diag Center (Phát hành theo hình thức bản giấy hoặc bàn 

điện tử) 

- 5.000 Phiếu mua hàng của nhà thuốc Long Châu (Phát hành theo hình thức bản giấy hoặc bản điện 

tử)  

- 2.500 Keo ong Tracy Bee. 

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

Khách hàng của chương trình khuyến mại là cá nhân và là bên mua bảo hiểm tham gia sản phẩm FWD 

Bộ 3 bảo vệ (sau đây gọi tắt là “hợp đồng bảo hiểm”) trong thời gian triền khai chương trình khuyến 

mại này và đáp ứng đồng thời tất cả các điều kiện dưới đây: 

- Khách hàng là cá nhân mua sản phẩm bảo hiểm “FWD Bộ 3 bảo vệ” của FWD Việt Nam qua 

https://portal.fwd.com.vn/  

- Khách hàng có Hợp đồng bảo hiểm phát hành trong thời gian khuyến mại và hợp đồng bảo hiểm 

vẫn còn hiệu lực sau khi hết thời hạn 21 ngày kể từ ngày khách hàng nhận được hợp đồng bảo hiểm 

(sau đây gọi tắt là “Thời Hạn Cân Nhắc”);  
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- Tại thời điểm FWD gửi quà tặng, Hợp Đồng bảo hiểm phải còn hiệu lực và đã qua Thời Hạn Cân 

Nhắc;  

- Khách hàng tham gia bảo hiểm “FWD Bộ 3 bảo vệ” theo gói bảo hiểm và phí bảo hiểm được quy 

định tại Thông báo này; 

- Khách hàng không nhận quà tặng theo chương trình FWD - BẢO VỆ TOÀN DIỆN CHO TRỤ 

CỘT GIA ĐÌNH được diễn ra từ ngày 07/07/2022 đến hết ngày 30/09/2022; và 

- Khách hàng đáp ứng các điều kiện khác được quy định tại Thông báo khuyến mại này. 

5. Cơ cấu giải thưởng 

❖ Khách hàng là Bên mua bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm “FWD Bộ 3 bảo vệ” trong thời gian 

diễn ra chương trình khuyến mại và đáp ứng các điều khuyến mại sẽ được tặng quà tương ứng 

như sau:  

a. Phiếu quà tặng khám sức khỏe tổng quát theo gói khám chuẩn của Diag Center trị giá 700.000 

đồng (bảy trăm ngàn đồng):  

- Đối tượng nhận: khách hàng mua sản phẩm FWD Bộ 3 bảo vệ cóPhí bảo hiểm từ 1.400.000 

đồng (Một triệu bốn trăm ngàn đồng) trở lên.  

- Tổng số lượng Phiếu quà tặng khám sức khỏe: tối đa là 930 phần quà, tổng giá trị quà tặng 

tối đa 651.000.000 đồng (Sáu trăm năm mươi mốt triệu đồng).  

- Địa chỉ  được sử dụng Phiếu quà tặng khám sức khỏe của Diag Center được ghi nhận tại nội 

dung đính kèm theo thông báo khuyến mại này.  

b. Phiếu mua hàng của nhà thuốc Long Châu trị giá 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng):  

- Đối tượng nhận: Khách hàng tham gia FWD Bộ 3 bảo vệ có Phí bảo hiểm từ 700.000 đồng 

(bảy trăm ngàn đồng) đến dưới 1.400.000 VNĐ (một triệu bốn trăm ngàn đồng).  

- Tổng số lượng quà tặng Phiếu mua hàng của nhà thuốc Long Châu tối đa là 5.000 phần quà, 

tổng giá trị quà tặng tối đa 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng). 

- Địa chỉ nhà thuốc Long Châu được ghi nhận tại đường Link: 

https://nhathuoclongchau.com/he-thong-cua-hang. 

- Điều kiện sử dụng phiếu mua hàng sẽ được áp dụng theo điều khoản, điều kiện do nhà thuốc 

Long Châu ban hành. 

c. Keo ong Tracy Bee trị giá 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng):  

- Đối tượng: Khách hàng tham gia FWD Bộ 3 bảo vệ có Phí bảo hiểm từ 700.000 đồng (bảy 

trăm ngàn đồng) đến dưới 1.400.000 VNĐ (một triệu bốn trăm ngàn đồng).  

- Số lượng quà tặng Keo ong Tracy Bee tối đa 2.500 phần quà, tổng giá trị quà tặng tối đa 

500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng). 

- Phiếu quà tặng khám sức khỏe tổng quát theo gói khám chuẩn của Diag Center , phiếu mua 

hàng của nhà thuốc Long Châu có giá trị 30 ngày kể từ ngày phiếu được gửi cho Khách hàng.   

❖ Khách hàng đáp ứng các điều kiện khuyến mại trên đây và tham gia FWD Bộ 3 bảo vệ có Phí 

bảo hiểm từ 700.000VNĐ (Bảy trăm nghìn đồng) đến dưới 1.400.000VNĐ (một triệu bốn trăm 

nghìn đồng) sẽ được lựa chọn 01 trong 02 loại quà tặng tại mục a và b trên đây, với điều kiện là 

tại thời điểm tặng quà, FWD còn đủ cả 02 loại quà tặng này để khách hàng lựa chọn. 
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❖ Mỗi Hợp đồng bảo hiểm hợp lệ chỉ nhận được duy nhất 01 phiếu sử dụng dịch vụ hoặc 01 quà 

tặng 

❖ Với mỗi gói bảo hiểm, khách hàng chỉ được nhận 01 (một) phần quà tương ứng với mỗi gói bảo 

hiểm đã mua. Trường hợp một khách hàng mua từ hai hợp đồng trở lên nhưng cùng gói bảo hiểm 

cũng sẽ nhận được duy nhất 01 (một) phần quà của gói bảo hiểm tương ứng. Ví dụ như khách 

hàng A mua lần thứ 1 gói bảo hiểm FWD Bộ 3 bảo vệ với phí bảo hiểm 700.000 đồng (Bảy trăm 

ngàn đồng) và lần thứ 2 cũng là gói bảo hiểm FWD Bộ 3 bảo vệ với phí bảo hiểm 700.000 đồng 

(Bảy trăm ngàn đồng) và cả 2 lần khách hàng tham gia bảo hiểm đều trong thời gian triển khai 

chương trình khuyến mại này thì khách hàng A sẽ được lựa chọn 01 trong 02 phần quà như sau: 

01 Phiếu mua hàng của nhà thuốc Long Châu  hoặc Keo ong trị giá 200.000 đồng (Hai trăm ngàn 

đồng)/quà tặng, với điều kiện là tại thời điểm tặng quà, FWD còn đủ cả 02 loại quà tặng này để 

khách hàng lựa chọn. 

6.  Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mãi: 

Tổng giá trị quà tặng tối đa là 2.151.000.000 (Hai tỷ một trăm năm mươi mốt triệu đồng) 

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

(i) Nội dung chương trình được thực hiện như sau: 

- Bước 1: Khách hàng là Bên mua bảo hiểm tham gia sản phẩm “FWD Bộ 3 bảo vệ” của 

FWD Việt Nam trang web: https://portal.fwd.com.vn/  

- Bước 2: FWD Việt Nam tiến hành thẩm định và phát hành hợp đồng. 

- Bước 3: FWD Việt Nam kiểm tra và lập danh sách các khách hàng thỏa điều kiện nhận quà 

như được quy định tại thông báo này.  

- Bước 4: FWD sẽ tiến hành trao quà cho khách hàng qua bưu điện nếu là quà Tracy Bee, 

Qua Email hoặc SMS nếu quà tặng là Gói thuốc sức khỏe của nhà thuốc Long Châu hoặc 

Gói khám sức khỏe Diag Center.  

(ii) Bằng việc mua sản phẩm bảo hiểm trực tuyến FWD Bộ 3 bảo vệ qua trang web: 

https://portal.fwd.com.vn/ trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại này  nghĩa là khách 

hàng đã hiểu và đồng ý cho FWD Việt Nam cung cấp thông tin họ tên, số điện thoại, địa chỉ 

email, địa chỉ của khách hàng đến bưu điện để tiến hành trao quà. Khách hàng cần cung cấp 

chính xác số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ cho FWD Việt Nam và FWD Việt Nam sẽ không 

chịu trách nhiệm trong trường hợp khách hàng không nhận được quà tặng qua bưu điện và/hoặc 

tin nhắn SMS và/hoặc email thông báo do không cung cấp hoặc cung cấp sai/nhầm lẫn số điện 

thoại và/hoặc địa chỉ email và/hoặc địa chỉ cho FWD Việt Nam. 

(iii) FWD Việt Nam có quyền thu hồi và/hoặc không tặng quà cho khách hàng nếu có bất kỳ thay 

đổi nào đối với hợp đồng bảo hiểm dẫn đến việc khách hàng không đảm bảo điều kiện tham 

gia chương trình này. 

(iv) FWD Việt Nam không phải là nhà cung cấp hàng hóa được sử dụng làm quà tặng của Chương 

trình khuyến mại. Khách hàng khi nhận được quà tặng của Chương trình sẽ trở thành Khách 

hàng của nhà cung cấp sản phẩm và cần liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp để yêu cầu giải 

quyết mọi thắc mắc, khiếu nại liên quan đến quà tặng. 
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(v) Nếu vì lý do bất khả kháng (theo quy định của pháp luật) nằm ngoài tầm kiểm soát của FWD 

Việt Nam mà Chương trình không được diễn ra như kế hoạch, FWD Việt Nam có thể (trong 

phạm vi được pháp luật cho phép) huỷ bỏ, kết thúc, thay đổi hoặc trì hoãn một phần hoặc toàn 

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

pháp luật hiện hành về các trường hợp bất khả kháng. 

(vi) Bằng việc tham gia chương trình này, khách hàng thừa nhận đã hiểu rõ và đồng ý thực hiện 

theo tất cả điều kiện, điều khoản quy định tại bản thể lệ này và các điều chỉnh (nếu có), và quy 

định khác có liên quan của Pháp luật. 

Trường hợp cần thêm thông tin, Quý khách vui lòng liên hệ Trung tâm Hỗ Trợ Khách Hàng của FWD 

Việt Nam theo số điện thoại 1800 96 96 90  

 

Trân trọng,  

FWD Việt Nam 

 

 
DANH SÁCH PHÒNG KHÁM DIAG 

 

PSC 
CODE Địa chỉ Prov 

D001 414 - 420 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh HCMC 

D002 309 Trần Phú, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh HCMC 

D003 231 Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh HCMC 

D004 75 Lê Văn Việt, Phường Hiệp Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh HCMC 

D005 99 Bình Thới, Phường 11, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh HCMC 

D006 198 Nguyễn Thị Thập, Phường Bình Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh HCMC 

D007 275 Tô Ngọc Vân, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh HCMC 

D008 354 Nguyễn Văn Luông, Phường 12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh HCMC 

D009 
7 ( số cũ 4/1) Phan Văn Hớn, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí 
Minh HCMC 

D010 101-103 Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh HCMC 

D011 
742 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú (Gần Cây xăng Tân Thạnh), 
Thành phố Hồ Chí Minh HCMC 

D012 45 - 47 Đồng Khởi, Phường Tam Hòa, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai Prov 

D013 119 Yersin, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh HCMC 

   

   



 

 

Trang 5 / 5 
 

 

 

 

D014 
495 Cách Mạng Tháng 8, Phường Phú Cường, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 
Dương Prov 

D015 F240 - 241 Võ Thị Sáu, Khu phố 7, Phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai Prov 

D016 
271 Nguyễn An Ninh, Khu phố Bình Minh 2, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh 
Bình Dương Prov 

D017 85 Nơ Trang Long, P11, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh HCMC 

D018 
53 Nguyen Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh ( cạnh trường 
Trần Đại Nghĩa) HCMC 

D019 158 Trần Não, Phường Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh HCMC 

D020 793 Nguyễn Kiệm, phường 3 quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh HCMC 

D021 102 - 104 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang Prov 

D022 829 Quang Trung, Phường 12, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh HCMC 

D023 260A Lê Lợi, Phường 4, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu Prov 

D024 137 - 139 Lê Duẩn, Thị trấn Long Thành, Tỉnh Đồng Nai Prov 

D025 254 Cách Mạng Tháng 8, Phường Phước Hiệp TP. Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Prov 

D027 199B Phạm Hùng, Phường 4, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh HCMC 

D028 39 Tỉnh lộ 8, Thị trấn Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh HCMC 

D029 101 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh HCMC 

D030 44 - 46 Đường 30 Tháng 4, Phường An Phú, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ Prov 

D032 67A Nguyễn Văn Tiết, Phường Lái Thiêu, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương Prov 

Liên kết 

với Diag Bệnh Viện An Việt - Địa chỉ: số 1E Trường Chinh, Hà Nội Hà Nội 

 


