
 
 

 

 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

XUÂN TRỌN BÌNH AN – LỘC TRÀN MAY MẮN 

DÀNH CHO KHÁCH HÀNG THAM GIA BẢO HIỂM NHÂN THỌ THÁNG 02 VÀ 03/2022 

A. DÀNH CHO HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM MỚI: 

I. LÌ XÌ ĐẦU XUÂN CHO KHÁCH HÀNG THAM GIA THAM GIA HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM 

(VIẾT TẮT “HĐBH”) MỚI 

1) Thời gian triển khai: từ 07/02/2022 đến 31/03/2022. 

2) Cơ cấu giải thưởng: 2,570,000,000 đồng (gồm VAT). 

3) Khách hàng của CTKM: Khách hàng cá nhân (bao gồm CBNV Sacombank và công ty 

trực thuộc) là Bên mua bảo hiểm (BMBH) của HĐBH (sau đây gọi tắt là KH). 

4) Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại: 

a) Nội dung: Hoàn tiền vào tài khoản thanh toán/ Sacombank Pay cho KH tham gia 

HĐBH đủ điều kiện, chi tiết như sau: 

IP/HĐBH Sô tiền hoàn/HĐBH (ĐVT: đồng) 

20 triệu đồng ≤ IP < 30 triệu đồng 268,000 

IP ≥ 30 triệu đồng 379,000 
 

b) Điều kiện:  

- HĐBH được phát hành trong thời gian triển khai chương trình thuộc các gói sản phẩm 

nhân thọ độc lập của DLVN do Sacombank phân phối trong từng thời kỳ không bao gồm 

các sản phẩm BHNT gắn kết với sản phẩm dịch vụ ngân hàng (An tâm tín dụng và Vẹn 

toàn ước mơ). 

- HĐBH có Phí bảo hiểm thực thu kỳ đầu tiên (IP) từ 20 triệu đồng trở lên. IP được chốt vào 

ngày phát hành HĐBH, không bao gồm phần tăng/ giảm/ hủy sau đó của HĐBH. 

- IP HĐBH được tính bằng 100% Phí Bảo Hiểm Cơ Bản của Sản Phẩm chính + 100% Phí Bảo 

Hiểm Cơ Bản của Sản Phẩm bổ sung + 10% Phí bảo hiểm đóng thêm của Sản Phẩm chính.  

- Sacombank chi tiền lì xì cho KH cá nhân là Bên mua bảo hiểm trên HĐBH vào 

TKTT/Sacombank Pay của KH, ưu tiên xét hoàn tiền vào tài khoản thanh toán (TKTT) còn 

hoạt động tại thời điểm xét ưu đãi. KH phải đăng ký (đăng ký mới hoặc hiện hữu), kích 



 
 

 

 

hoạt tài khoản thanh toán Sacombank/Sacombank Pay khi tham gia chương trình để được 

nhận thưởng;  

Thông tin CMND/CCCD/Passport của Khách hàng trên HĐBH phải khớp với thông tin mà 

khách hàng đã đăng ký trên hệ thống core T24 của Sacombank. 

 

II. HOÀN TIỀN VÀ ƯU ĐÃI PHÍ CHUYỂN ĐỔI TRẢ GÓP 0% CHO KHÁCH HÀNG THAM 

GIA HĐBH MỚI  

1. Khách hàng: Khách hàng cá nhân và Khách hàng doanh nghiệp là Bên mua bảo hiểm 

của HĐBH nhân thọ DLVN phát hành tại Sacombank (sau đây gọi tắt là KH). 

2. Nội dung chương trình ưu đãi: 

2.1 Ưu đãi hoàn tiền: Hoàn tiền lên đến 15% IP (*) vào tài khoản thanh toán khi KH tham 

gia mới HĐBH có phí IP từ 25 triệu đồng trở lên và KH đồng thời: 

- Gửi tiết kiệm có kỳ hạn/vay từ 200 triệu đồng trở lên, hoặc 

- Nhận lương qua Sacombank (**), hoặc 

- KH doanh nghiệp đứng tên mua HĐBH (**), hoặc 

- Sử dụng từ 2 sản phẩm dịch vụ ngân hàng trở lên, hoặc 

- Sử dụng các dòng thẻ tín dụng cao cấp của Sacombank/gói Combo Boss, hoặc 

- Tham gia HĐBH tại CN/PGD mới khai trương, hoặc 

- Là người thân CBNV Sacombank, Ngân hàng con/Công ty con (**) 

Ghi chú:  

(*) Hoàn tối đa 20 triệu đồng/HĐBH 

(**) Không quy định điều kiện phí IP ≥ 25 triệu 

2.2 Ưu đãi về phí chuyển đổi trả góp 0%: Ưu đãi phí chuyển đổi trả góp 0% khi KH sử 

dụng thẻ tín dụng Sacombank để thanh toán phí bảo hiểm và đăng ký trả góp (*): 

- HOÀN lại 100% PHÍ chuyển đổi trả góp khi KH đóng phí HĐBH mới (**) 

- GIẢM PHÍ chuyển đổi trả góp khi KH đóng phí HĐBH tái tục  

Mức phí KH thông thường Mức phí ưu đãi cho KH bảo hiểm  

Kỳ hạn 6 tháng: 2,99% 

Kỳ hạn 12 tháng: 4,99% 

Kỳ hạn 6 tháng: 1,42% 

Kỳ hạn 12 tháng: 2,39% 

Ghi chú:  

(*) Chỉ áp dụng đăng ký chuyển đổi trả góp tại CN/PGD; Thẻ tín dụng dùng để thanh toán phí 

bảo hiểm là thẻ tín dụng quốc tế Sacombank (trừ thẻ tín dụng Doanh nghiệp) 



 
 

 

 

(**) Số tiền hoàn phí chuyển đổi trả góp tối đa = Phí chuyển đổi x IP của HĐBH 

 

B. DÀNH CHO HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM MẤT HIỆU LỰC: 

1) Thời gian triển khai: Từ ngày 07/02/2022 đến 28/02/2022 

2) Cơ cấu giải thưởng:  Tối đa 430,000,000 triệu đồng (gồm VAT). Chương trình sẽ kết thúc 

khi hết thời hạn hoặc khi hết ngân sách tùy điều kiện nào đến trước. 

3) Khách hàng của chương trình khuyến mãi: khách hàng cá nhân là Bên mua bảo hiểm có 

HĐBH bị mất hiệu lực từ năm 2 trở xuống trước ngày 01/02/2022 và khôi phục hiệu lực 

HĐBH trong tháng khuyến mãi (sau đây gọi tắt là khách hàng) 

4) Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại: 

a) Nội dung: Hoàn tiền 10% phí cơ bản, tối đa 2 triệu/HĐBH vào tài khoản thanh toán 

Sacombank/ Sacombank Pay khách hàng. 

b) Điều kiện:  

- Giao dịch thanh toán phí bảo hiểm cho HĐBH thuộc các gói sản phẩm nhân thọ 

độc lập liên kết với DLVN do Sacombank phân phối trong từng thời kỳ; không bao 

gồm các sản phẩm BHNT gắn kết với sản phẩm dịch vụ ngân hàng (An tâm tín 

dụng và Vẹn toàn ước mơ) 

- Khách hàng là Bên mua bảo hiểm chính trên HĐBH. 

- Quy định về HĐBH mất hiệu lực được khôi phục: 

• HĐBH bị mất hiệu lực các kỳ phí năm nhất, năm hai (không áp dụng cho các 

HĐBH bị mất hiệu lực kể từ kỳ phí năm ba trở đi); 

• HĐBH mất hiệu lực trước 1/2/2022 và được khôi phục trong thời gian triển 

khai CTKM; 

- HĐBH phải duy trì hiệu lực đến thời điểm chốt danh sách chi trả mỗi đợt. 

- Phí cơ bản là phí phát sinh trong thời gian triển khai chương trình, được tính bằng 

100% phí sản phẩm chính + 100% phí sản phẩm bổ sung (không bao gồm phí 

đóng thêm của HĐBH. 


