
 

CƠ CHẾ ƯU ĐÃI HOÀN TIỀN  

DÀNH CHO KHÁCH HÀNG THAM GIA BẢO HIỂM 

 

1. Phạm vi triển khai: Tất cả CN/PGD Sacombank trong lãnh thổ Việt Nam. 

2. Thời gian triển khai Từ ngày 09/10/2019. 

3. Điều kiện áp dụng: 

− Hợp đồng bảo hiểm (HĐBH) được nộp và phát hành trong thời gian triển khai cơ chế ưu đãi và 

được duy trì hiệu lực đến thời điểm Sacombank hoàn phí; 

− Sacombank chỉ xét ưu đãi hoàn tiền đối với những HĐBHNT và HĐBHPNT có hiệu lực tại thời 

điểm xét ưu đãi và chi thưởng đối với những thẻ còn hoạt động tại thời điểm chi thưởng; 

− Khách hàng (KH) thực hiện thanh toán kỳ phí bảo hiểm lần đầu tiên (IP) qua máy POS DLVN 

bằng thẻ tín dụng của Sacombank;  

− Chủ thẻ tín dụng là Người mua bảo hiểm và/hoặc Người được bảo hiểm chính của Hợp đồng 

bảo hiểm nhân thọ (HĐBHNT) được thanh toán phí; 

− Đối với cơ chế Ưu đãi bảo hiểm tại CN/PGD mới khai trương: trường hợp KH tham gia ưu đãi 

gói bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ, chủ hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ 

(HĐBHPNT) phải là Người mua bảo hiểm và/hoặc Người được bảo hiểm chính của HĐBHNT 

được thanh toán phí. 

4. Quy định chung: 

− Không áp dụng cho HĐBHNT của CBNV Ngân hàng và CBNV Công ty con tham gia chương 

trình ưu đãi phí; 

− Không áp dụng đồng thời 2 chương trình Cashback trở lên trên 1 HĐBH; 

− IP được ghi nhận để xét thưởng chương trình là IP của HĐBHNT được phát hành trong thời gian 

diễn ra chương trình ưu đãi và đã qua thời hạn xem xét lại 21 ngày (*); 

− Doanh số IP được tính bằng 100% Phí Bảo Hiểm Cơ Bản năm nhất của Sản Phẩm chính + 

100% Phí Bảo Hiểm Cơ Bản năm nhất của Sản Phẩm bổ sung + 10% Phí bảo hiểm đóng thêm 

năm nhất của Sản Phẩm chính; 

(*)Thời gian xem xét lại 21 ngày được định nghĩa là khoảng thời gian tính từ ngày HĐBH được 

phát hành tới 21 ngày sau đó. 

− Không giới hạn số tiền hoàn trên một HĐBHNT và không giới hạn số HĐBHNT được hoàn tiền;  

− Số tiền hoàn được tính trên 100% số tiền mỗi giao dịch nhưng không được lớn hơn 100%IP; 

− Số tiền hoàn được chuyển vào tài khoản thẻ tín dụng đã giao dịch thanh toán phí bảo hiểm của 

khách hàng. 

  



5. Tóm tắt nội dung cơ chế ưu đãi:  

Chương trình Gói Payroll + Bảo hiểm
Gói Combo Boss + 

Bảo hiểm

Đối tượng Khách 

hàng

KH cá nhân nhận lương tại 

Sacombank qua Dịch vụ 

Payroll (**)

KH cá nhân có sử dụng 

Combo Boss (***)

Phạm vi áp dụng

Thời gian ưu đãi

KH có số dư tiền gửi tiết 

kiệm tại thời điểm tham gia 

bảo hiểm:

l  Tổng IP < 100 triệu đồng:  

5% IP

l 2 tỷ đồng ≤ x < 5 tỷ 

đồng: 7% IP

l  100 triệu ≤ Tổng IP<  500 

triệu đồng đồng:  10% IP

l x ≥ 5 tỷ đồng: 10% IP
l Tổng IP từ 500 triệu đồng 

trở lên:  15% IP

Điều kiện IP tối 

thiểu

IP tối thiểu từ 25 triệu 

đồng trở lên

IP tối thiểu từ 25 triệu đồng 

trở lên
Không quy định IP tối thiểu

IP tối thiểu từ 50 triệu 

đồng trở lên

Loại thẻ áp dụng
Visa Infinite, JCB Ultimate, 

World Mastercard

Tất cả các loại thẻ tín dụng 

quốc tế Sacombank (trừ 

thẻ tín dụng Doanh nghiệp 

Sacombank)

Tất cả các loại thẻ tín dụng 

quốc tế Sacombank ( bao 

gồm  thẻ tín dụng Doanh 

nghiệp Sacombank)

Tất cả các loại thẻ tín 

dụng quốc tế 

Sacombank (trừ thẻ tín 

dụng Doanh nghiệp 

Sacombank)

Ưu đãi bảo hiểm tại CN/PGD mới khai trương

KH tham gia tại CN/PGD mới khai trương

Tỷ lệ hoàn tiền
KH tham gia bảo hiểm 

nhân thọ: 7% IP

KH tham gia bảo hiểm nhân 

thọ + Phi nhân thọ tại 

Sacombank: 10% IP

10% IP

Ưu đãi bảo hiểm dành cho KH VIP

KH sở hữu thẻ tín dụng cao cấp (Visa Infinite, JCB 

Ultimate, World Mastercard) hoặc có số dư 

tiền gửi tiết kiệm lớn

Tất cả các CN/PG trên toàn hệ thống

Từ ngày 09/10/2019

KH sở hữu thẻ tín dụng 

cao cấp: 10% IP

6 tháng kể từ ngày khai trương

Tại CN/PGD mới khai trương hoạt động hoặc CN/PGD 

khai trương do chuyển địa điểm mới (cách xa địa điểm 

cũ từ 1km trở lên)

Tất cả các loại thẻ tín dụng quốc tế Sacombank (trừ 

thẻ tín dụng Doanh nghiệp Sacombank)

IP tối thiểu từ 50 triệu đồng trở lên


