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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI 
Giảm 15% giá trị giao dịch và nhận quà tặng tại Liberty Insurance 

với thẻ VISA OceanBank 

1. Nội dung khuyến mãi:  

Chủ thẻ Visa khi sử dụng thẻ Visa để thanh toán phí bảo hiểm tại http://www.libertyinsurance.com.vn/ sẽ 
được giảm 15% giá trị giao dịch và nhận quà tặng trị giá lên đến 3.500.000VND. 

Phí bảo hiểm thường niên – 

Sau giảm giá và trước thuế VAT (VND) 
Phiếu quà tặng (VND) 

Từ Đến  

8.000.000 10.999.999 500.000 

11.000.000 19.999.999 1.000.000 

20.000.000 29.999.999 2.000.000 

30.000.000 49.999.999 3.000.000 

50.000.000  3.500.000 

Chủ thẻ Visa khi sử dụng thẻ Visa để thanh toán phí bảo hiểm du lịch Liberty TravelCare (với mức phí tối 
thiểu là 500.000VND sau giảm giá) sẽ được nhận các phần quà sau: 

Loại hợp đồng Quà tặng 

Du lịch cá nhân Ví đựng hộ chiếu 

Hợp đồng năm cho cá nhân Túi đeo du lịch 

Hợp đồng năm cho nhóm/gia đình Vali du lịch 

 

2. Thời gian khuyến mại: Các ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật từ 01/06/2018 đến ngày 01/06/2019 

3. Loại thẻ áp dụng: Tất cả thẻ Visa OceanBank 

4. Áp dụng tại: Trang thương mại điện tử http://www.libertyinsurance.com.vn/ 

5. Điều kiện và điều khoản: 

 Chương trình khuyến mại chỉ áp dụng cho thẻ Visa hợp lệ trong thời gian ưu đãi 
 Chương trình khuyến mại áp dụng cho bảo hiểm Ô tô AutoCare ( trừ bảo hiểm dân sự bắt buộc ), 

Bảo hiểm du lịch TravelCare, Bảo hiểm Tai nạn Con người, Bảo hiểm Nhà cửa HomeCare 
 Chương trình khuyến mại chỉ áp dụng cho khách hàng mới. Không áp dụng cho khách hàng tái tục 

hợp đồng 
 Chương trình khuyến mại không được áp dụng đồng thời cùng các khuyến mại khác 
 Không áp dụng cho xe kinh doanh, xe chạy Uber, xe tải và container 
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 Visa và Liberty có quyền thay đổi hoặc hủy chương trình hay bất kỳ điều khoản và điều kiện nào mà 
không cần báo trước 

 Trong trường hợp có tranh chấp, quyết định của  Visa và Liberty là quyết định cuối cùng 
 

Trân trọng thông báo! 

Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương - OceanBank 

 

 


