
Giảm 10% và nhận ngày quà tặng khi thanh toán bằng thẻ Visa tại website của Liberty

Merchant: Liberty Insurance

Short Description:

Giảm 15% và nhận ngay quà tặng khi thanh toán phí bảo hiểm
tại www.LibertyInsurance.com.vn bằng thẻ Visa

Redemption Channels: Online/Web/Thương mại điện tử

Sold Out: False

Redemption Code: VISA2017

Redemption URL: http://www.libertyinsurance.com.vn/

Redemption Email:

Redemption Telephone:

Details:

Chủ thẻ Visa khi sử dụng thẻ Visa để thanh toán phí bảo hiểm
tại www.LibertyInsurance.com.vn và nhập mã VISA2017 sẽ
được giảm 15% giá trị giao dịch và nhận quà tặng trị giá lên
đến 3,000,000 VND

Legal Country Exclusions :

Language: Vietnamese

Offer Validity Dates: Dec 01, 2016 - Jun 01, 2017

Redemption Countries: Vietnam

Card Products: Visa Platinum, Visa Gold, Visa Classic, Visa

Infinite, Visa Signature

Card Payment Types: Tín dụng, Debit, Trả trước

Business Segments: Người tiêu dùng

Merchant Terms and Conditions:

.

FAQs :
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Promotion Date Range: Dec 01, 2016 - Jun 01, 2017

Promotion Restrictions:

Promotion Channel: Báo giấy, Trực tuyến, Tại điểm bán, Thư

trực tiếp, Email, Mobile, SMS, Mạng xã hội

Social Media Sharing Types:

Share Title:

Promoting Countries: Vietnam

Visa Terms and Conditions:

Quà tặng như bên dưới:
a) Phí bảo hiểm thường niên – Sau giảm giá và trước thuế VAT
(VND) Từ 7,000,000 Đến 9,999,999: Phiếu quà tặng (VND)
700,000
b) Phí bảo hiểm thường niên – Sau giảm giá và trước thuế VAT
(VND) Từ 10,000,000 Đến 19,999,999: Phiếu quà tặng (VND)
1,000,000
c) Phí bảo hiểm thường niên – Sau giảm giá và trước thuế VAT
(VND) Từ 20,000,000 Đến 34,999,999: Phiếu quà tặng (VND)
1,500,000
d) Phí bảo hiểm thường niên – Sau giảm giá và trước thuế VAT
(VND) Từ 35,000,000: Phiếu quà tặng (VND) 3,000,000

Khách hàng thanh toán phí bảo hiểm du lịch Liberty TravelCare
(với mức phí tối thiểu là 500,000 đồng sau giảm giá) sẽ nhận
được quà tặng sau:
a) Hợp đồng chuyến (Loại hợp đồng) - Quà tặng: Bao đựng hộ
chiếu
b) Hợp đồng cá nhân/năm (Loại hợp đồng) - Quà tặng: Túi du
lịch
c) Hợp đồng nhóm/gia đình/năm (Loại hợp đồng) - Quà tặng:
Vali

- Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho thẻ Visa hợp lệ
trong thời gian ưu đãi
- Chương trình khuyến mãi 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 mãi chỉ áp dụng cho khách hàng mới.
Không áp dụng cho khách hàng tái tục hợp đồng
- Chương trình khuyến mãi không được áp dụng đồng thời cùng
các khuyến mãi khác
- Không áp dụng cho xe kinh doanh, xe chạy Uber, xe tải và
container
- 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 cuối cùng

Additional Images:

Creative Guidelines:
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