CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT

ĐỒNG HÀNH CÙNG CON

Chương trình dành riêng cho khách hàng tham gia sản phẩm VITA – Cho Con,
cùng phụ huynh khen thưởng, động viên con phát triển toàn diện.

1.

Thời hạn áp dụng:
Từ ngày 15/08/2022 đến hết ngày 14/08/2027 hoặc đến khi tổng giá trị
quà tặng 10 tỷ đồng được chi trả hết, tùy thời điểm nào đến trước.

2.

Đối tượng áp dụng:
Khách hàng là Bên mua bảo hiểm Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ
có sản phẩm chính là VITA – Cho Con (Bảo hiểm Liên kết đơn vị Phiên bản 3 được phê chuẩn theo Công văn số 7519/BTC-QLBH
ngày 01/08/2022 của Bộ Tài chính), do Công ty TNHH Bảo hiểm
Nhân thọ Generali Việt Nam phát hành.

3.

Cơ cấu quà tặng:
Generali Việt Nam sẽ tặng quà bằng tiền mặt cho Khách hàng khi Con của
Người được bảo hiểm chính trong Hợp đồng đạt được thành tích/danh hiệu
quy định tại bảng dưới đây:

Thành tích/danh hiệu

Quà tặng

1. Đạt danh hiệu Học sinh Xuất sắc/
Học sinh Giỏi/Học sinh Tiêu biểu
(hoặc danh hiệu tương tự) liên tục
2 năm học ở cấp tiểu học tại Việt
Nam.
2. Đạt danh hiệu Học sinh Xuất sắc/
Học sinh Giỏi (hoặc danh hiệu
tương tự) liên tục 2 năm học ở
cấp trung học cơ sở tại Việt Nam. Số tiền tương đương 5% Phí bảo

hiểm của Năm hợp đồng đầu tiên,

3. Đạt danh hiệu Học sinh Xuất sắc/
nhưng không vượt quá 10 triệu đồng.
Học sinh Giỏi (hoặc danh hiệu
tương tự) liên tục 2 năm học ở
cấp trung học phổ thông tại Việt
Nam.
4. Trúng tuyển vào trường trung học
phổ thông chuyên tại Việt Nam.
5. Tốt nghiệp chương trình thạc sĩ
trước 25 tuổi.

Quy Tắc Và Điều Khoản
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6. Có ít nhất 2 chứng chỉ ngoại ngữ
quốc tế ghi nhận trình độ/năng
lực ngoại ngữ của Con từ trung
cấp trở lên (phải bao gồm 1 chứng
chỉ tiếng Anh và thêm ít nhất 1
chứng chỉ ngoại ngữ khác nhưng
không bao gồm Tiếng Việt), trước
khi Con đủ 18 tuổi.
7. Được khen thưởng bởi cơ quan
nhà nước Việt Nam từ cấp tỉnh trở
lên trong các lĩnh vực:

•
•
•
•
•

Văn hóa – nghệ thuật

Số tiền tương đương 5% Phí bảo
hiểm của Năm hợp đồng đầu tiên,
nhưng không vượt quá 10 triệu đồng.

Kỹ năng nghề
Thể thao
Khoa học
Xã hội

(Tất cả khen thưởng ở cùng 1 lĩnh
vực sẽ chỉ được tính là 1 thành tích)
8. Đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi
chọn học sinh giỏi cấp quốc gia
do Bộ Giáo dục và Đào tạo
tổ chức.
9. Trúng tuyển đại học tại Việt Nam
với vị trí thủ khoa.
10. Tốt nghiệp đại học với vị trí
thủ khoa.
11. Tốt nghiệp chương trình tiến sĩ.
12. Được khen thưởng bởi cơ quan
nhà nước, tổ chức chính trị xã hội
về các hành động dũng cảm
bảo vệ, cứu người, tài sản của
nhân dân, của nhà nước; lập công
xuất sắc trong bảo vệ an ninh,
quốc phòng, trật tự an toàn xã hội;
ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực
và tệ nạn xã hội.

Số tiền tương đương 10% Phí bảo
hiểm của Năm hợp đồng đầu tiên,
nhưng không vượt quá 10 triệu đồng.

Con của Người được bảo hiểm chính (“Con”) được hiểu là:
• Con hợp pháp của Người được bảo hiểm chính; hoặc
• Người mà Người được bảo hiểm chính có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo
quy định của pháp luật; hoặc
• Người mà Người được bảo hiểm chính giám hộ theo quy định của pháp luật.

Quy Tắc Và Điều Khoản
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4.

Nội dung chi tiết của chương trình:
Khách hàng sẽ được Generali Việt Nam tặng quà bằng tiền mặt theo cơ cấu
quy định tại mục 3 khi thỏa các điều kiện sau:
i) Khách hàng tham gia Hợp đồng có sản phẩm chính là VITA – Cho Con.
ii) Thành tích/danh hiệu của Con (theo quy định tại mục 3) được xác lập
trong thời gian Hợp đồng có hiệu lực và đã kết thúc Thời gian cân nhắc
(21 ngày kể từ ngày Khách hàng nhận Hợp đồng).
Ngày xác lập thành tích/ danh hiệu được xác định theo ngày Con được
khen thưởng/ngày cấp chứng chỉ/văn bằng/công bố kết quả thi/
tuyển sinh.
iii) Hợp đồng vẫn còn hiệu lực tại thời điểm Khách hàng nhận quà tặng.
iv) Khách hàng cung cấp đầy đủ các chứng từ hợp lệ, hợp pháp sau:

•

Văn bản yêu cầu nhận quà (theo mẫu) cho Generali Việt Nam, Bản sao
Giấy khai sinh/Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu
của Con;

•

Chứng từ chứng minh mối quan hệ giữa Con và Người được bảo hiểm
chính của Hợp đồng theo quy định của pháp luật.

•

Bản sao y chứng thực của chứng từ chứng minh thành tích/danh hiệu
mà Con đạt được theo quy định tại bảng sau:

Quy Tắc Và Điều Khoản
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Thành tích/danh hiệu

Chứng từ chứng minh

1. Đạt danh hiệu Học sinh Xuất sắc/
Học sinh Giỏi/ Học sinh Tiêu biểu
(hoặc danh hiệu tương tự) liên
tục 2 năm học ở cấp tiểu học tại
Việt Nam.

Các giấy khen Học sinh Xuất sắc/Học
2. Đạt danh hiệu Học sinh Xuất sắc/ sinh Giỏi hoặc danh hiệu tương tự của
Học sinh Giỏi (hoặc danh hiệu
Con; hoặc
tương tự) liên tục 2 năm ở cấp
Học bạ có thể hiện rõ việc Con đã đạt
trung học cơ sở tại Việt Nam.
các danh hiệu này.
3. Đạt danh hiệu Học sinh Xuất sắc/
Học sinh Giỏi (hoặc danh hiệu
tương tự) liên tục 2 năm học ở cấp
trung học phổ thông tại Việt Nam.
4. Trúng tuyển vào trường trung học
phổ thông chuyên tại Việt Nam.

Giấy báo nhập học/Giấy xác nhận của
trường trung học phổ thông chuyên.

5. Tốt nghiệp chương trình thạc sĩ
trước 25 tuổi.

Bằng tốt nghiệp thạc sĩ hoặc bảng
điểm do trường đại học cấp.
Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế được
công nhận tại Việt Nam do đơn vị có
thẩm quyền cấp, có ghi nhận thông
tin của Con và trình độ/năng lực ngoại
ngữ từ trung cấp trở lên.
Ví dụ về các ngôn ngữ và chứng chỉ
ngoại ngữ quốc tế được công nhận tại
Việt Nam gồm:
Ngoại ngữ

6. Có ít nhất 2 chứng chỉ ngoại ngữ
quốc tế ghi nhận trình độ/năng
lực ngoại ngữ của Con từ trung
Tiếng Anh
cấp trở lên (phải bao gồm 1 chứng
chỉ tiếng Anh và thêm ít nhất 1
chứng chỉ ngoại ngữ khác nhưng
Tiếng Pháp
không bao gồm Tiếng Việt), trước
khi Con đủ 18 tuổi.

Chứng chỉ
TOEFL ITP,
TOEFL iBT,
IELTS
TCF, DELF,
DALF

Tiếng Trung Quốc HSK, TOCFL

Tiếng Đức

Goethe-Zertifikat, Deutsches
Sprachdiplom
(DSD), Zertifikat

Tiếng Nhật

JLPT

Tiếng Nga

TORFL
Quy Tắc Và Điều Khoản

05

CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆTĐỒNG HÀNH CÙNG CON

08

7. Được khen thưởng bởi cơ quan
nhà nước Việt Nam từ cấp tỉnh trở
lên trong các lĩnh vực:

•
•
•
•
•

Văn hóa – nghệ thuật
Kỹ năng nghề

Giấy chứng nhận/ Quyết định;
hoặc Giấy khen, bằng khen.

Thể thao
Khoa học
Xã hội

8. Đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi Giấy chứng nhận Con đạt giải học
chọn học sinh giỏi cấp quốc gia do sinh giỏi cấp quốc gia do Bộ Giáo
Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
dục và Đào tạo cấp.

9. Trúng tuyển đại học tại Việt Nam
với vị trí thủ khoa.

5.

Thư chúc mừng hoặc giấy xác nhận/
giấy khen Con trúng tuyển với vị trí
thủ khoa của trường đại học tại
Việt Nam.

Các quy định khác:
i)		 Thể lệ của Chương trình có thể được Generali Việt Nam điều chỉnh tại
từng thời điểm sau khi đã thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định
của pháp luật.
ii)		 Bằng việc tham gia Chương trình, Khách hàng đồng ý rằng Generali
Việt Nam được quyền sử dụng hình ảnh, thông tin của Khách hàng
liên quan đến Chương trình vào các hoạt động quảng cáo thương mại
và thông báo rộng rãi với công chúng mà không phải xin chấp thuận
của Khách hàng và không phải trả thêm bất cứ khoản chi phí nào.
iii) Tất cả các quyết định của Generali Việt Nam liên quan đến
Chương trình, bao gồm kết quả Khách hàng được nhận quà
trong suốt Chương trình này là cuối cùng, chính thức.
iv) Generali Việt Nam có quyền từ chối trao quà nếu Khách hàng không
thể cung cấp đầy đủ chứng từ hợp lệ, hợp pháp theo quy định.

Quy Tắc Và Điều Khoản
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v) 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 Generali Việt Nam hay không phải do lỗi của Generali Việt Nam 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 Chương trình, Generali
Việt Nam 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 nào
có liên quan đến việc gây rối, phá hoại hay gian lận trong
Chương trình sau khi có sự đồng ý của cơ quan quản lý nhà nước
hoặc theo quy định của pháp luật hiện tại về sự kiện bất khả kháng.
vi) Generali Việt Nam có thể thu hồi quà tặng đã trao cho Khách hàng
nếu phát hiện gian lận.
vii) Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, khiếu nại, quyết định của
Generali Việt Nam là quyết định cuối cùng.
viii) Để được giải đáp thắc mắc liên quan đến Chương trình, khách hàng
có thể tìm hiểu thông tin tại trang https://generali.vn/, hoặc liên hệ
Tổng đài phục vụ Khách hàng 1900969675 hoặc gửi email về địa chỉ
info@generali-life.com.vn.
ix) Generali Việt Nam chịu khoản thuế thu nhập cá nhân phát sinh
liên quan đến việc nhận quà tặng của Khách hàng và sẽ thay mặt
Khách hàng nộp theo quy định (nếu có);
x) Generali Việt Nam cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu
trách nhiệm về chương trình trên theo quy định của pháp luật
hiện hành.
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TOÀ NHÀ GENERALI PLAZA

TOÀ NHÀ GENTOWER HÀ NỘI

TOÀ NHÀ GENTOWER ĐÀ NẴNG

1900 96 96 75

43-45 Tú Xương, P. Võ Thị Sáu,

14 Lê Đại Hành,

386 Hoàng Diệu, P. Bình Thuận,

Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

www.generali.vn

(+84) 28 6288 6888

(+84) 24 6326 3263

(+84) 23 6626 0800

(+84) 28 6291 6308

(+84) 24 6273 9739

GeneraliVietnam
info@generali-life.com.vn

