
THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

 Ưu đãi “Đóng phí liền tay, nhận ngay ưu đãi” 

1. Tên chương trình khuyến mại: “Đóng phí liền tay, nhận ngay ưu đãi” 

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

3. Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền 

4. Thời gian khuyến mại: 01/07/2020 đến hết ngày 30/09/2020 

5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Tất cả sản phẩm Bảo hiểm nhân thọ của Generali được phân 

phối qua OCB ngoại trừ sản phẩm Vita-Lá Chắn Vàng. 

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Hoàn tiền hoặc tặng gói Bảo hiểm nhân thọ 

Vita – Lá Chắn Vàng/ Bảo hiểm Tai nạn cá nhân AAA 

6. Khách hàng của Chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại):  Khách 

hàng thực hiện đóng phí tái tục năm 2 hợp đồng hợp Bảo hiểm nhân thọ của Generali được 

phân phối qua OCB trong thời gian triển khai chương trình 

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

a. Cơ cấu giải thưởng: Trong thời gian triển khai chương trình, Khách hàng thực hiện 

đóng phí tái tục năm 2 hợp đồng Bảo hiểm nhân thọ Generali sẽ nhận được ưu đãi bằng 

1 trong 3 hình thức sau:  

 Lựa chọn 1: Ưu đãi hoàn tiền  

Điều kiện về thời gian đóng phí tái tục  Mức ưu đãi/ Hợp đồng 

(VNĐ)  

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày đến hạn đóng phí 500.000  

Sau 30 ngày kể từ ngày đến hạn đóng phí và không 

vượt quá 60 ngày gia hạn 

250.000  

Hình thức chi ưu đãi:  

- Chi tặng ưu đãi hoàn tiền vào tài khoản cá nhân của khách mở tại OCB sau 1 tháng kể 

từ tháng khách hàng thực hiện nộp tiền phí bảo hiểm tái tục và được Generali ghi nhận trên 

hệ thống. 

 Lựa chọn 2: Tặng gói Bảo hiểm Vita - Lá Chắn Vàng của Generali 

Điều kiện về thời gian đóng phí tái tục Mức ưu đãi tối đa/ Hợp đồng 

(VNĐ)  

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày đến hạn đóng phí 550.000 

Sau 30 ngày kể từ ngày đến hạn đóng phí và không 

vượt quá 60 ngày gia hạn 

275.000 

Lưu ý: Khoản ưu đãi bằng giá trị gói bảo hiểm Vita - Lá Chắn Vàng của khách hàng tham gia 

và không vượt quá mức ưu đãi tối đa theo quy định 

Hình thức chi ưu đãi: 



- Bước 1: Sau khi khách hàng thực hiện thanh toán phí bảo hiểm tái tục năm 2, khách hàng 

được đăng ký 1 gói bảo hiểm Vita – Lá Chắn Vàng tại OCB bằng 1 trong 2 cách sau:  

  Khách hàng tham gia trực tuyến trên ứng dụng OCB OMNI 

  Khách hàng tham gia tại quầy giao dịch OCB 

- Bước 2: Thực hiện hoàn phí gói bảo hiểm Vita-Lá Chắn Vàng khách hàng đã tham gia 

(không vượt quá mức ưu đãi tối đa theo quy định) vào tài khoản cá nhân của khách hàng 

tại OCB sau 1 tháng kể từ tháng khách hàng nộp tiền phí bảo hiểm tái tục và được hệ 

thống Generali ghi nhận 

 Lựa chọn 3: Ưu đãi tặng gói Bảo hiểm Tai nạn cá nhân  (thời hạn 1 năm) của công 

ty Bảo hiểm AAA: 

Điều kiện về thời gian đóng phí tái tục 
Quà tặng 

 Gói Bảo hiểm Tai Nạn 
Mệnh giá bảo vệ 

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày đến hạn 

đóng phí 

Gói Nâng Cao 

575.000 đồng/ Hợp đồng  

259.000.000 đồng/ 

năm 

Sau 30 ngày kể từ ngày đến hạn đóng 

phí và không vượt quá 60 ngày gia hạn 

Gói Cơ bản 

295.000 đồng/ Hợp đồng 

131.000.000 đồng/ 

năm 

Hình thức chi ưu đãi: 

- Bước 1: Sau khi khách hàng thực hiện thanh toán phí bảo hiểm tại tục năm 2, xét điều 

kiện thời gian đóng phí, khách hàng được tặng 1 gói Bảo hiểm Tai nạn cá nhân AAA 

- Bước 2: Chi nhánh/PGD OCB thực hiện cấp ngay Giấy chứng nhận bảo hiểm online cho 

khách hàng được tặng gói Bảo hiểm. Quy trình cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm online: Theo 

quy trình bán hàng hiện hành giữa OCB và AAA 

- Bước 3: Định kỳ hàng tháng, Phòng Kinh doanh bảo hiểm RB thực hiện rà soát kết quả 

với đối tác Bảo hiểm AAA và tiến hành thanh toán chi phí quà tặng bảo hiểm phát sinh thuộc 

ưu đãi này 

b. Quy định chung:  

- Khách hàng được đăng ký lựa chọn hình thức nhận ưu đãi tại Chi nhánh/PGD của OCB 

sau khi thực hiện đóng phí tái tục năm 2 của hợp đồng bảo hiểm. 

- Mỗi hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đóng phí tái tục chỉ được tham gia duy nhất 1 lựa chọn 

ưu đãi 

- Trường hợp hợp đồng bảo hiểm Vita - Lá Chắn Vàng của khách hàng thuộc Lựa chọn 

2 phát hành không thành công (vì lý do sức khỏe), OCB sẽ ưu tiên áp dụng ưu đãi thuộc 

Lựa chọn 1 cho khách hàng 

8. Các quy định khác: 

- Ngân hàng OCB sẽ thông báo đầy đủ chi tiết nội dung của thể lệ chương trình tại website: 

https://www.ocb.com.vn 

https://www.ocb.com.vn/


- Các phương tiện truyền thông khác của chương trình như: tờ rơi, poster, thông cáo báo chí, 

phim quảng cáo, SMS,...là nội dung vắn tắt, mang tính chất quảng cáo và có thể chưa cập nhật 

kịp thời những thay đổi trong thời gian diễn ra chương trình. OCB có quyền thay đổi nội dung, 

điều chỉnh điều kiện và điều khoản của chương trình cho phù hợp với điều kiện triển khai thực 

tế, điều khoản điều kiện chương trình trước khi áp dụng sẽ được gửi cho Sở Công thương các 

tỉnh/thành phố và được sự chấp thuận. 

- Sau 30 ngày kể từ khi nhận được thông báo nhận giải thưởng, OCB không tiếp nhận bất cứ 

khiếu nại nào của Khách hàng về giải thưởng. 

- OCB là người quyết định cuối cùng trong việc xét duyệt các giao dịch hợp lệ, hóa đơn hợp lệ 

và thực hiện các thủ tục liên quan đến chương trình. 

- OCB được miễn trách nhiệm đối với trường hợp bất khả kháng xảy ra trong thời gian diễn ra 

chương trình làm cho các giao dịch của khách hàng bị sai lệch hoặc OCB không thể liên lạc để 

thông báo giải thưởng. 

- Bằng việc tham gia chương trình này, Khách hàng chấp nhận tất cả các điều khoản và điều 

kiện của chương trình được liệt kê trong thể lệ này. 

- Khách hàng trúng giải thưởng sẽ chịu mọi chi phí liên quan đến việc nhận thưởng cũng như 

chịu trách nhiệm đóng thuế thu nhập cá nhân (nếu có) theo quy định của Pháp luật. 

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, OCB có trách 

nhiệm trực tiếp giải quyết, nếu không thỏa thuận được tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định 

của pháp luật. 

- Các vấn đề không được quy định trong Thể lệ này sẽ tuân theo Quy chế, Quy định của OCB 

và quy định của Pháp luật. 

- Mọi thắc mắc của Khách hàng có liên quan đến chương trình khuyến mãi, Khách hàng liên hệ 

các điểm giao dịch của OCB trên toàn quốc hoặc liên hệ Trung tâm dịch vụ Khách hàng 24/7: 

1800 6678. 

 

 


