ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHƯƠNG TRÌNH
“ĐÓNG PHÍ NHANH TAY – NHẬN NGAY TOP-UP ĐIỆN THOẠI 50.000Đ”

Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 04 năm 2006 của Chính phủ quy
định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLTBTM-BTC ngày 06 tháng 07 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển
lãm thương mại, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam (“GVL”) thông báo chương trình
khuyến mại như sau:
1.

Tên chương trình khuyến mại: “Đóng phí nhanh tay – Nhận ngay top-up điện thoại 50.000đ”

(“Chương trình”).
2.

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

3.

Hình thức khuyến mại: Tặng quà (không thu tiền) dành cho khách hàng cá nhân là bên mua bảo

hiểm (“BMBH”) của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ (“HĐBH”) do GVL phát hành khi BMBH thực hiện thành
công giao dịch nộp các loại phí bảo hiểm cho GVL thông qua dịch vụ thu hộ của Công ty Cổ Phần Dịch Vụ
Trực Tuyến Cộng Đồng Việt (“Payoo”).
4.

Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/05/2018 đến hết ngày 30/06/2018 (Chương trình có thể kết

thúc sớm hơn khi hết quà tặng).
5.

Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: Thẻ cào điện thoại (đối với thuê bao điện thoại di động

mạng Viettel) và tiền nạp trực tiếp vào tài khoản thuê bao di động (đối với thuê bao điện thoại di động
thuộc các nhà mạng khác).
6.

Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại: Giao dịch nộp các loại phí bảo hiểm vào HĐBH do GVL phát hành

thông qua dịch vụ thu hộ của Payoo.
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7.

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

Là BMBH (cá nhân) thực hiện việc nộp phí bảo hiểm (các loại) vào HĐBH do GVL phát hành đáp ứng được
các điều kiện của Chương trình.
8.

Cơ cấu quà tặng:

Quà tặng

Giá trị

Số lượng

Tổng giá trị

tương đương

quà tặng

quà tặng
(VND)

(VND)
Thẻ cào điện thoại (đối với thuê bao điện
thoại di động mạng Viettel) hoặc tiền nạp
trực tiếp vào tài khoản thuê bao di động

50.000

2.000

100.000.000

(đối với thuê bao điện thoại di động thuộc
các nhà mạng khác).

9.

Tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại:
100.000.000 VND (Một trăm triệu đồng).

10.

Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại:
10.1. Nội dung khuyến mại:
❖ Trong thời gian khuyến mại, khi thực hiện thành công giao dịch nộp phí bảo hiểm (các loại)
vào HĐBH do GVL phát hành thông qua dịch vụ thu hộ của Payoo, BMBH sẽ được tặng quà
theo điều kiện dưới đây:
▪

Giao dịch nộp phí bảo hiểm (“Phí”) thông qua dịch vụ thu hộ Payoo của BMBH có số tiền
Phí tối thiểu được nộp là 1.000.000 VND (Một triệu đồng)/ 01 (một) HĐBH/ 01 (một) lần
giao dịch.

▪

HĐBH được nộp Phí bởi giao dịch nêu trên phải nằm trong phạm vi 2.000 (hai nghìn) HĐBH
đầu tiên được nộp Phí thông qua Payoo có số tiền Phí tối thiểu là 1.000.000 VND (Một
triệu đồng)/ 01 (một) HĐBH/ 01 (một) lần giao dịch tính theo thứ tự thời gian thực hiện
giao dịch trong thời gian khuyến mại.

▪
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Một HĐBH chỉ được nhận quà một lần duy nhất trong suốt Chương trình.

❖ Quà tặng tương ứng mà BMBH được nhận khi đáp ứng đủ điều kiện nêu trên
như sau:

Quà tặng

Giá trị
tương đương
(VND)

Thẻ cào điện thoại (đối với thuê bao điện thoại di động mạng
Viettel) hoặc tiền nạp trực tiếp vào tài khoản thuê bao di động

50.000

(đối với thuê bao điện thoại di động thuộc các nhà mạng khác)

Quà tặng nêu trên không được quy đổi thành tiền mặt.
❖ Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày BMBH thực hiện thành công giao dịch nộp phí
tại điểm giao dịch của Payoo, GVL sẽ xác định danh sách HĐBH và BMBH hợp lệ được nhận
quà tặng.
10.2. Cách thức thông báo về việc được nhận quà:
GVL sẽ thông báo đến BMBH về việc được nhận quà tặng thông qua gửi tin nhắn SMS đến số điện
thoại BMBH đã đăng ký với GVL theo HĐBH.
10.3. Cách thức trao quà:
❖ Thời gian trao quà: Trong vòng 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày GVL xác định danh sách HĐBH
và BMBH hợp lệ được nhận quà tặng.
❖ Phương thức trao quà: GVL sẽ tiến hành gửi mã số thẻ cào điện thoại đến số điện thoại của
BMBH (đối với thuê bao điện thoại di động mạng Viettel) hoặc nạp tiền trực tiếp vào tài khoản
thuê bao di động của BMBH (đối với thuê bao điện thoại di động thuộc các nhà mạng khác)
theo số điện thoại BMBH đăng ký với GVL theo HĐBH.
11.

Các quy định khác:
❖ Tại thời điểm trao quà, nếu số điện thoại của BMBH đã đăng ký với GVL không hợp lệ (GVL
không thể gửi mã số thẻ cào điện thoại (đối với thuê bao điện thoại di động mạng Viettel)
hoặc không thể nạp tiền trực tiếp vào tài khoản thuê bao di động (đối với thuê bao điện thoại
di động thuộc các nhà mạng khác), GVL có quyền không trao quà tặng cho BMBH đó.
❖ Chương trình sẽ được thông báo trên website của GVL (https://www.generali-life.com.vn/)
và trên website của Payoo (https://payoo.vn/).
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❖ Để được giải đáp thắc mắc liên quan đến Chương trình, khách hàng có thể tìm hiểu thông tin
tại website của GVL (https://www.generali-life.com.vn/), liên hệ Tổng đài Chăm sóc
Khách hàng 1900 96 96 75 hoặc gửi email về địa chỉ info@generali-life.com.vn.
❖ Khi tham gia Chương trình, khách hàng đồng ý rằng GVL được toàn quyền sử dụng hình ảnh,
thông tin của khách hàng liên quan đến Chương trình vào các hoạt động quảng cáo thương
mại cũng như thông báo rộng rãi đến công chúng mà không phải xin chấp thuận của khách
hàng và không phải trả khoản chi phí nào.
❖ Mọi quyết định của GVL liên quan đến Chương trình, bao gồm nhưng không giới hạn kết quả
khách hàng nhận khuyến mại là cuối cùng và chính thức.
❖ Nếu vì lý do xảy ra sự kiện bất khả kháng (theo quy định của pháp luật) hoặc vì bất kỳ lý do
nào khác nằm ngoài tầm kiểm soát của GVL hay không phải do lỗi của GVL 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 của Chương trình, GVL
có thể (trong phạm vi 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.

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam xin trân trọng thông báo và cam kết thực hiện đúng
và hoàn toàn chịu trách nhiệm về chương trình khuyến mại trên theo các quy định của pháp luật hiện
hành.
Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:
Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Generali Việt Nam
Tổng đài Chăm sóc Khách hàng: 1900 96 96 75
Email: info@generali-life.com.vn.
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