
 
 

 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

TIẾP NỐI AN TÂM – ĐỒNG HÀNH BẢO VIỆ 

DÀNH CHO KH ĐÓNG PHÍ KHÔI PHỤC HIỆU LỰC HĐBH TỪ THÁNG 09 ĐẾN 11/2022 
 

1. Thời gian triển khai: Từ ngày 09/09/2022 đến 30/11/2022. 

2. Cơ cấu giải thưởng: Tối đa 1,400,000,000 đồng.  

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 (BMBH) có HĐBH 

(*) bị mất hiệu lực các kỳ phí năm nhất, năm hai trước đầu mỗi tháng phát sinh phí khôi phục HĐBH và 

HĐBH được khôi phục trong thời gian triển khai chương trình (sau đây gọi tắt là KH).  

(*) HĐBH thuộc các gói sản phẩm nhân thọ độc lập liên kết với Công ty bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam 

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) 

4. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại: Hoàn tiền 10% phí bảo hiểm cơ bản (*), tối đa 2 triệu 

đồng/HĐBH vào tài khoản thanh toán Sacombank (TKTT)/ Sacombank Pay của KH. 

(*) Phí bảo hiểm cơ bản được tính đến cuối tháng phát sinh phí khôi phục HĐBH, được tính bằng 100% 

phí sản phẩm chính + 100% phí sản phẩm bổ sung (không bao gồm phí đóng thêm của HĐBH). 

5. Điều kiện chi thưởng: 

- HĐBH đóng phí bảo hiểm cơ bản tối thiểu 5,000,000 đồng, được khôi phục trong thời gian triển khai 

chương trình và phải duy trì hiệu lực đến thời điểm chốt danh sách chi trả. 

- KH phải đăng ký (đăng ký mới hoặc hiện hữu), kích hoạt TKTT/Sacombank Pay khi tham gia chương trình 

để được nhận thưởng; Sacombank ưu tiên chi thưởng vào TKTT còn hoạt động tại thời điểm xét ưu đãi. 

- Thông tin CMND/CCCD/Passport trên HĐBH phải khớp với thông tin mà KH đã đăng ký dịch vụ 

TKTT/Sacombank Pay trên hệ thống ngân hàng.  

- Ngày xét thưởng dự kiến: 



 
 

 

Ngày xét thưởng Phạm vi 

Ngày 10/10/2022 HĐBH khôi phục từ 09/09/2022 đến 30/09/2022 

Ngày 10/11/2022 HĐBH khôi phục từ 01/10/2022 đến 31/10/2022 

Ngày 10/12/2022 HĐBH khôi phục từ 01/11/2022 đến 30/11/2022 

- Sau 45 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình, Sacombank không tiếp nhận bất cứ khiếu nại nào của KH. 

- Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại, khách hàng liên hệ theo địa chỉ sau: 

Dịch vụ khách hàng Sacombank 24/7: 1800 5858 88 - 1900 5555 88 

266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Võ Thị Sáu, Q.3, Tp. HCM 

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về 

chương trình khuyến mại trên theo quy định của pháp luật hiện hành. 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN 


