
  

Thể lệ chương trình khuyến mại tặng thẻ mua xăng Petrolimex 

“Lốp căng - Xăng đầy” 

1. Nội dung khuyến mại: Khách hàng tham gia bảo hiểm vật chất xe ô tô tại PJICO ở địa bàn triển 

khai Chương trình khuyến mại sẽ được tặng 01 thẻ mua xăng Petrolimex trị giá 400.000 đồng hoặc 

700.000 đồng.  

2. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/10/2015 đến ngày 31/12/2015. 

3. Điều kiện của chương trình khuyến mại: 

- Đối tượng nhận khuyến mại: Khách hàng mua bảo hiểm vật chất xe ô tô tại PJICO có thời 

hạn bảo hiểm tối thiểu là 1 năm trở lên/ 01 xe được sẽ được tặng 01 thẻ mua xăng 

Petrolimex: 

 Trị giá 400.000đ đối với xe có mức phí bảo hiểm từ 7 triệu đồng đến 15 triệu đồng/1 xe/ 

Giấy chứng nhận bảo hiểm (phí bảo hiểm chưa bao gồm thuế GTGT) hoặc 

 Trị giá 700.000đ đối với xe có mức phí bảo hiểm trên 15 triệu đồng /1 xe/ Giấy chứng 

nhận bảo hiểm (phí bảo hiểm chưa bao gồm thuế GTGT). 

 (Danh sách cửa hàng xăng dầu Petrolimex chấp nhận thẻ mua xăng đính kèm). 

- Địa bàn thực hiện khuyến mại: Tại Hà Nội.  

- Các Đơn vị thực hiện bán bảo hiểm có khuyến mại: Công ty bảo hiểm PJICO Hà Nội, Thăng 

Long, Đông Đô và các phòng có chức năng kinh doanh tại Văn phòng Tổng Công ty. 

- Tất cả các xe tham gia chương trình khuyến mại và đã nhận thẻ mua xăng Petrolimex sẽ 

không được hoàn phí bảo hiểm trong mọi trường hợp. Tuy nhiên để tránh các tranh chấp và 

thắc mắc từ phía khách hàng trong trường hợp Chủ xe chuyển quyền sở hữu Chủ xe mới 

không biết được và vẫn đề nghị PJICO hoàn phí hoặc các trường hợp liên quan khác, do đó 

trên Giấy CNBH hoặc Hợp đồng bảo hiểm tham gia chương trình khuyến mại sẽ được ghi rõ 

tại mục điều khoản bảo hiểm bổ sung với nội dung: “Đã tham gia khuyến mại, không được 

hoàn phí”. 

- Các trường hợp khách hàng đang tham gia bảo hiểm tại PJICO hoặc DNBH khác nhưng 

chưa hết hạn bảo hiểm (còn hiệu lực bảo hiểm) có nhu cầu tham gia khuyến mại đều có thể 

được tham gia với điều kiện mua bảo hiểm và nộp phí bảo hiểm trong thời gian diễn ra 

chương trình. 

- Các khách hàng mua bảo hiểm có thời hạn bảo hiểm từ 2 năm hoặc 2 Giấy CNBH/ Hợp 

đồng bảo hiểm trở lên có thời hạn bảo hiểm liên tiếp cũng chỉ được khuyến mại theo các điều 

kiện nêu trên. 

- Thẻ mua xăng Petrolimex được coi là hợp lệ khi còn thời hạn sử dụng, có đủ chữ ký và dấu 

của PJICO, dấu của Xí nghiệp bán lẻ thuộc Công ty Xăng dầu Khu vực I - Petrolimex, phiếu 

còn nguyên (hình, dấu và số), không rách rời, chắp vá, không nhàu nát, mờ, có số series nằm 

trong dải quy định. 

- Thẻ mua xăng Petrolimex có giá trị sử dụng 01 lần khi mua xăng, không được quy đổi ra tiền 

mặt, bất cứ hình thức tài sản hiện hữu nào khác và không được hoàn lại tiền khi không sử 

dụng hết giá trị thẻ mua xăng Petrolimex. 

- Các trường hợp không được tham gia chương trình khuyến mại: Khách hàng nợ phí bảo 

hiểm kể cả nợ phí bảo hiểm theo kỳ hoặc khách hàng mua bảo hiểm có thời hạn bảo hiểm 

dưới 1 năm không được tham gia khuyến mại. 

- Trường hợp thẻ mua xăng Petrolimex đã bàn giao cho khách hàng bị lỗi không thể sử dụng 

được trong thời gian bảo hành, các Đơn vị làm đầu mối báo cáo Tổng Công ty (qua phòng 

Dịch vụ chăm sóc khách hàng - Tổng Công ty) để hướng dẫn khách hàng. 

 


