
 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI  

GIẢM PHÍ ĐĂNG KÝ TRẢ GÓP LÃI SUẤT 0% 

 

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

2. Thời gian triển khai: Từ ngày 13/09/2018 đến khi có Thông báo khác thay thế. 

3. Đối tượng khách hàng: Khách hàng cá nhân tham gia các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ độc 

lập liên kết với Công ty bảo hiểm Dai-ichi Life Việt Nam (DLVN) do Sacombank phân phối. 

4. Điều kiện áp dụng: 

− Khách hàng có giao dịch thanh toán phí bảo hiểm cho DLVN bằng thẻ tín dụng quốc tế 

Sacombank (ngoại trừ thẻ tín dụng Doanh nghiệp) và thực hiện đăng ký chuyển đổi trả góp 

trong thời gian diễn ra chương trình. 

− Giao dịch đăng ký trả góp thỏa các điều kiện theo quy định của Sacombank. 

5. Phương thức đăng ký chuyển đổi trả góp: tại các CN/PGD của Sacombank. 

6. Nội dung ưu đãi: 

Kỳ hạn trả góp 
Mức phí hiện hành 

(%/giá trị giao dịch trả góp) 

Mức phí ưu đãi 

(%/giá trị giao dịch trả góp) 

6 tháng 4%  2,1%  

12 tháng 6%  4,2% 

7. Các quy định khác:  

− Sacombank có quyền thay đổi, hủy bỏ hoặc bổ sung các Điều khoản và Điều kiện này cùng 

với nội dung của chương trình mà không cần thông báo cho khách hàng.  

− Sacombank là người quyết định cuối cùng trong việc xét duyệt các thẻ hợp lệ, giao dịch 

hợp lệ, hóa đơn hợp lệ.  

− Sacombank được miễn trách nhiệm đối với các trường hợp bất khả kháng xảy ra trong thời 

gian diễn ra chương trình làm cho các giao dịch của chủ thẻ sai lệch.  

− Sacombank được toàn quyền sử dụng hình ảnh, danh tính của khách hàng trong các hoạt 

động quảng bá của Sacombank.  

− Bằng việc tham gia chương trình này, khách hàng chấp nhận tất cả các Điều khoản và 

Điều kiện của chương trình được liệt kê trong Thể lệ này. 

− Chương trình có thể kết thúc sớm hơn khi hết ngân sách.  

 

Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình ưu đãi, khách hàng liên hệ theo địa chỉ sau để được giải 

đáp:  

Dịch vụ khách hàng Sacombank 24/7: 1900 5555 88 / +84 3526 6060266 

268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phương 08, Quận 03, TP.HCM 

 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN 


