
NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

(Đính kèm Thông báo thực hiện khuyến mại số 55/GD/Dai-ichi/2023 ngày 10/02/2023) 

 

1. Thể lệ trò chơi 

a. Khách hàng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại tại https://baohiemvui.dai-ichi-life.com.vn  để 

được tham gia chơi game.  

- Sau khi hoàn thành bước đăng ký thành công, người chơi sẽ nhận được 02 (hai) lượt chơi có sẵn. 

Mỗi người chơi sẽ có 02 lượt chơi miễn phí/ngày và không được cộng dồn lượt chơi này qua ngày 

hôm sau. 

- Cách chơi: điều khiển nhân vật nhảy lên tránh các chướng ngại vật và thu thập các vật phẩm trên 

đường đua để tích điểm và lọt vào Bảng Xếp Hạng toàn chương trình.  

• Phiên bản máy tính: bấm phím Space hoặc bấm chuột trái 

• Phiên bản điện thoại: chạm vào thiết bị cảm ứng để nhảy lên 

b. Mỗi lượt chơi kéo dài 60 giây, hết thời gian và hết mạng thì lượt chơi kết thúc. Sau khi kết thúc 

lượt chơi, màn hình sẽ hiển thị số điểm và quà tặng mà người chơi nhận được. Chi tiết tổng điểm 

và xếp hạng được cập nhật ở mục “Bảng Xếp Hạng”, bao gồm các thông tin: 

- Tổng điểm: của tất cả màn chơi đã hoàn thành 

- Xếp hạng: số hạng trên tổng số người chơi 

c. Các vật phẩm sẽ được xuất hiện ngẫu nhiên trên đường chạy và được tính điểm như sau: 

Vật phẩm Mô tả 

Đồng xu        Thu thập xu để tích điểm cho Bảng Xếp Hạng: 1 xu = 10 điểm 

Icon quyền lợi - Có 05 icon quyền lợi nổi bật của gói sản phẩm An Tâm Song Hành mà 

người chơi cần tìm hiểu để chơi game. 

- Giá trị điểm của các icon bằng nhau, chỉ khác nhau về hình ảnh trên game. 

- Nếu thu thập đủ 05 icon bất kỳ: Được bảo vệ trong vòng 10s, nếu trúng 

chướng ngại vật sẽ không mất mạng và được nhân đôi số điểm trong 10s 

này. 

Icon x2, x3 - Nhân đôi, nhân ba số điểm trong 10 giây kế tiếp 

Icon hộp quà - Chỉ xuất hiện ngẫu nhiên trong Khung Giờ Vàng mỗi ngày (từ 12:00 - 

13:00 và 20:00 - 21:00) 

- Mỗi icon hộp quà có chứa một trong hai dạng quà là: 

• Voucher mua sắm/sử dụng dịch vụ do Urbox cung cấp, hoặc 

• Thẻ nạp tiền điện thoại 

https://baohiemvui.dai-ichi-life.com.vn/daily


- Khi người chơi lấy được icon này thì cuối màn chơi sẽ hiển thị thông báo 

nhận được quà ngẫu nhiên trong game. 

Chướng ngại vật Mỗi lần nhân vật của game va vào chướng ngại vật trên đường đua thì sẽ bị 

mất 01 mạng. 

 

d. Thông tin Bảng Xếp Hạng:  

- Bảng Xếp Hạng Ngày:  

• Trang Bảng Xếp Hạng sẽ hiện Top 10 người chơi có điểm cao nhất, được tính từ 00:00 – 23:59 

của ngày hôm đó. 

• Top 03 (ba) người chơi có điểm số cao nhất trong ngày sẽ nhận được quà tặng của chương 

trình. 

• Phần quà của Bảng Xếp Hạng Top 3 sẽ được hiện ở mục “Quà của tôi”.  

• Đối với người chơi không thuộc Top 10 thì sẽ chỉ hiển thị hạng của người đó trên Bảng Xếp 

Hạng 

- Bảng Xếp Hạng cuối chương trình:  

• Top 15 người chơi có điểm số cao nhất được tính từ 00:00 ngày 12/02/2023 đến 23h59 ngày 

25/02/2023 (ngày cuối diễn ra chương trình) 

• Các giải của Bảng Xếp Hạng cuối chương trình “Sánh đôi săn deal, song hành bảo vệ” gồm có: 

✓ 01 Giải Nhất: 01 máy tính bảng iPad 10.2 2021 4G 64GB  

✓ 01 Giải Nhì: 01 Đồng hồ Apple Watch Series 7  

✓ 01 Giải Ba: 01 voucher trị giá 1.000.000 đồng dành cho người chơi có điểm cao thứ ba 

✓ 02 Giải Tư: mỗi giải 01 voucher trị giá 500.000 đồng dành cho người chơi có điểm cao thứ 

4 và 5 

✓ 10 Giải khuyến khích: mỗi giải 01 voucher trị giá 200.000 đồng dành cho người chơi từ thứ 

hạng 6 đến 15 

 

 



e. Khi hết lượt, muốn chơi tiếp người chơi cần thực hiện các nhiệm vụ để nhận thêm lượt chơi, cụ 

thể như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT Tên nhiệm vụ Mô tả  Lượt chơi/Phần quà Giới hạn (lần) 

1 

Đăng nhập giờ vàng Người chơi cần đăng nhập trong 

Khung Giờ Vàng mỗi ngày (từ 

12:00 - 13:00 và từ 20:00 - 21:00) 

và chơi game để nhận được quà. 

- Thêm 02 lượt chơi và nhân 

đôi số điểm. 

- Cơ hội nhận được phần quà 

ngẫu nhiên trong game 

02 lần/ngày  

2 

Mời bạn bè chơi 

game  

- Mỗi user có 01 đường dẫn riêng 

để sao chép và gửi link chia sẻ 

game tới bạn bè. 

- Điều kiện hoàn thành nhiệm vụ: 

người được giới thiệu bấm vào 

link và đăng ký tài khoản thành 

công  

- Thêm 01 lượt chơi  

- Cộng thêm 10 điểm  

- 05 lần/ngày 

- 05 bạn/ngày (01 

lần mời 01 bạn) 

3 
Chia sẻ link game Chia sẻ link game lên trang 

Facebook cá nhân 

- Thêm 01 lượt chơi 

- Cộng thêm 30 điểm  

01 lần/ngày  

4 

Trả lời câu đố  - Các câu hỏi được hiển thị ngẫu 

nhiên 

- Chỉ hiển thị câu hỏi, không có 

hình ảnh minh họa  

- Trả lời đúng: thêm 01 lượt 

chơi và cộng thêm 20 

điểm/câu 

- Trả lời sai: không bị trừ điểm 

03 lần/ngày, mỗi 

lần cách nhau 30 

phút 

5 

Tìm hiểu sản phẩm Đọc thông tin sản phẩm trong 20s - Thêm 01 lượt chơi 

- Cộng 10 điểm 01 lần duy 

nhất 

01 lần duy nhất  

6 

Bổ sung thông tin Bổ sung các thông tin còn thiếu 

để được nhận lượt, bao gồm: 

Email 

- Thêm 01 lượt chơi 

- Cộng thêm 10 điểm 

01 lần duy nhất  



 

 

 

 

 

2. Cách thức nhận thưởng 

Thời gian hiển thị quà 

tặng và trao quà 

Khung Giờ Vàng Top 3 mỗi ngày 

(theo Bảng Xếp Hạng) 

Trao giải cuối chương trình 

(theo Bảng Xếp Hạng) 

Chi tiết - 1.000 thẻ nạp tiền điện 

thoại trị giá 10.000 

đồng/thẻ 

- 500 thẻ nạp tiền điện 

thoại trị giá 20.000 

đồng/thẻ 

- 200 thẻ nạp tiền điện 

thoại  trị giá 30.000 

đồng/thẻ 

- 500 voucher trị giá 

20.000 đồng/voucher 

- 200 voucher trị giá 

50.000 đồng/voucher 

- 100 voucher trị giá 

100.000 đồng/voucher 
 

- 13 thẻ nạp tiền điện thoại 

trị giá 200.000 đồng/thẻ 

dành cho 13  người ở vị trí 

đầu Bảng Xếp Hạng ngày 

- 13 thẻ nạp tiền điện thoại 

trị giá 100.000 đồng/thẻ  

dành cho 13 người ở vị trí 

thứ 2  của Bảng Xếp Hạng 

ngày 

- 13 thẻ nạp tiền điện thoại 

trị giá 50.000 đồng/thẻ 

dành cho 13  người ở vị trí 

thứ 3  Bảng Xếp Hạng 

ngày 
 

- 01 Giải Nhất: 01 máy tính bảng 

iPad 10.2 2021 4G 64GB dành 

cho người chơi có điểm cao nhất 

- 01 Giải Nhì: 01 Đồng hồ Apple 

Watch Series 7 dành cho  người 

chơi có điểm cao thứ 2  

- 01 Giải Ba: 01 voucher trị giá 

1.000.000 đồng dành cho người 

chơi có điểm cao thứ ba 

- 02 Giải Tư: mỗi giải 01 voucher 

trị giá 500.000 đồng dành cho 

người chơi có điểm cao thứ 4 và 

5 

- 10 Giải khuyến khích: mỗi giải 

01voucher trị giá 200.000 đồng 

dành cho người chơi từ thứ hạng 

6 đến 15 
 

Điều kiện trúng thưởng Chơi game ở Khung Giờ 

Vàng mỗi ngày (từ 12:00 

– 13:00 và từ 20:00 – 

21:00) và thu thập được 

icon hộp quà sẽ nhận 

được phần quà ngẫu 

nhiên  

Người chơi lọt vào Top 3 

của  Bảng Xếp Hạng ngày sẽ 

nhận được phần quà tương 

ứng với vị trí thứ 1, thứ 2 và 

thứ 3. 

Người chơi ở vị trí từ 1 đến 15 ở  

Bảng Xếp Hạng vào ngày cuối của 

chương trình thì nhận được phần 

quà tương ứng với thứ hạng của 

mình. 



- Đối với thẻ nạp tiền điện thoại: Công ty cổ phần Woay sẽ được nạp trực tiếp vào số điện thoại đã 

đăng ký, số điện thoại nhập sai sẽ được tính là không hợp lệ và không được trao thưởng. Dai-ichi Life 

Việt Nam có trách nhiệm đảm bảo Công ty cổ phần Woay sẽ nạp tiền vào số điện thoại của người chơi 

đã đăng ký tài khoản. 

- Đối với voucher: Urbox sẽ gửi mã quà tặng vào tin nhắn theo số điện thoại đã đăng ký với chương 

trình, số điện thoại nhập sai sẽ được tính là không hợp lệ và không được trao thưởng. Dai-ichi Life Việt 

Nam có trách nhiệm đảm bảo Urbox sẽ gửi tin nhắn có kèm mã quà tặng vào số điện thoại di động 

khách hàng đã đăng ký tài khoản. 

- Đối với quà tặng vật lý: 

• Người chơi sẽ được bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Dai-ichi Life Việt Nam liên hệ và xác 

nhận thông tin trúng giải thông qua email và/hoặc số điện thoại đã cung cấp trong vòng 04 đến 07 

ngày kể từ ngày trúng giải. 

• Quà tặng sẽ được gửi đến địa chỉ người chơi đã cung cấp từ 10 - 15 ngày (tùy khu vực). 

 

3. Điều khoản chung 

a. Quy định chung 

• Dai-ichi Life Việt Nam có toàn quyền quyết định về danh sách người chơi thắng giải theo quy định 

của thể lệ trò chơi. 

• Dai-ichi Life Việt Nam được quyền hủy và loại bỏ tư cách tham gia trò chơi nếu phát hiện ra các 

hành vi gian lận mà không cần thông báo trước cho người chơi. 

• Dai-ichi Life Việt Nam sẽ chi trả khoản thuế thu nhập không thường xuyên (nếu có) theo quy định 

của pháp luật cho người chơi nhận giải thưởng trong chương trình này và thay mặt người chơi nộp 

cho cơ quan thuế.  

• Nếu được sự đồng ý của người chơi nhận giải thưởng, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ sử dụng thông tin 

cá nhân và hình ảnh của người chơi nhận giải thưởng cho mục đích quảng cáo thương mại. 

b. Điều kiện dành cho đối tượng tham gia 

• Người chơi phải thực hiện đầy đủ các bước theo hướng dẫn của Ban Tổ Chức. 

• Là công dân Việt Nam, đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. 

• Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân (CMND/CCCD) trùng tên với tài khoản đăng 

ký trên trang thông tin điện tử www.baohiemvui.dai-ichi-life.com.vn của Dai-ichi Life Việt 

Nam. 

• Đối với các giải thưởng là quà tặng vật lý, sau khi nhận được email thông báo trúng giải từ 

Dai-ichi Life Việt Nam, người nhận giải phải thực hiện các bước xác minh thông tin bằng cách 

gửi hình ảnh CMND/CCCD và màn hình hiển thị phần quà của chương trình qua email hoặc 

Zalo của nhân viên phụ trách.  



c. Quy định nhận giải thưởng 

• Mỗi người chơi chỉ được nhận tối đa 01 giải thưởng trong suốt quá trình tham gia chương trình. 

• Người chơi có trách nhiệm cung cấp thông tin đúng và đầy đủ. Ban Tổ chức không có trách 

nhiệm giải quyết các trường hợp thông tin cung cấp không chính xác. 

• Giải thưởng không được quy đổi sang tiền mặt và không được sang nhượng, hoặc quy đổi sang 

các giá trị khác. 

• Người chơi phải xuất trình Email/tin nhắn thông báo trúng thưởng, hình ảnh CMND/CCCD 

trùng tên với tài khoản đăng ký trước đó trong chương trình. 

 

d. Quy định khác 

• Bất kỳ người chơi nào vi phạm những quy định và thể lệ của chương trình đều sẽ không được 

khi nhận kết quả. Nếu trúng giải cũng sẽ bị tước giải thưởng theo quyết định của Ban Tổ chức. 

• Trong mọi trường hợp tranh chấp (nếu có), quyết định của Ban Tổ chức là quyết định cuối 

cùng. 

• Ban Tổ chức có quyền dừng, điều chỉnh hoặc thay đổi nội dung và điều khoản chương trình 

trước khi chương trình kết thúc và thông báo điều khoản được cập nhật trên trang thông tin 

điện tử https://baohiemvui.dai-ichi-life.com.vn  và trang Facebook fanpage của Dai-ichi Life 

Việt Nam (https://www.facebook.com/DaiichiLife.Vietnam). 

• Thời gian diễn ra chương trình có thể điều chỉnh thu ngắn hoặc kéo dài dựa trên quyết định của 

Ban Tổ chức. 

  


