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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

“TẾT SUM VẦY, QUÂY QUẦN HẠNH PHÚC” 
1. Thời gian khuyến mại: từ 25/11/2016 đến hết ngày 28/02/2017 

2. Sản phẩm khuyến mại: Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của Generali 

3. Phạm vi khuyến mại: các Chi nhánh, Phòng giao dịch của Eximbank trên toàn quốc. 

4. Hình thức khuyến mại: Tặng quà. 

5. Đối tượng được khuyến mại: Khách hàng cá nhân thỏa mãn điều kiện chương trình.  

6. Nội dung chi tiết của chương trình: 

- Khách hàng cá nhân tham gia bảo hiểm nhân thọ Generali tại Eximbank được tặng quà 
tặng tương ứng với phí bảo hiểm đóng năm đầu tiên như sau: 

Phí bảo hiểm  
năm đầu tiên 

(APE) 
Quà tặng Trị giá  

mỗi quà tặng Hình ảnh 

Từ 20 triệu đến 
dưới 30 triệu Vali kéo Eddas 800 ngàn đồng 

 

Từ 30 triệu đến 
dưới 50 triệu 

Bộ tô chén đĩa Minh 
Long 

1,5 triệu đồng 
 

 

Cứ mỗi 50 triệu 1 nhẫn vàng SJC trị 
giá 1 chỉ vàng 9999 4 triệu đồng 

 
7. Quy định về quà tặng: 

- Phí bảo hiểm năm đầu tiên nhận quà tặng được tính trên từng hợp đồng, không cộng 
dồn phí bảo hiểm trên nhiều hợp đồng để nhận quà tặng. 

- Phí bảo hiểm năm đầu tiên để tính nhận quà tặng này, không được tính để nhận quà tặng 
khác 

- Không khống chế số lượng quà tặng khách hàng được nhận 
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- Khách hàng nhận quà tặng bằng hiện vật, không được quy đổi thành tiền với giá trị 
tương đương. 

8. Quy định hiệu thời gian nhận quà tặng: theo quy định sản phẩm bảo hiểm, trong vòng 21 
ngày kể từ ngày ký hợp đồng, khách hàng được xem xét và quyết định về việc từ chối hoặc 
tham gia bảo hiểm, theo đó: 

- Sau 21 ngày hợp đồng còn hiệu lực: khách hàng thỏa điều kiện nhận quà. Đội ngũ 
Chuyên viên tư vấn bảo hiểm Generali sẽ trực tiếp liên hệ và trao quà tặng cho khách 
hàng. 

- Sau 21 ngày hợp đồng không còn hiệu lực: khách hàng không thỏa điều kiện tham gia 
chương trình. 

 


