
 

  

 

 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

HOÀN PHÍ DÀNH CHO HĐBH PHÁT HÀNH MỚI TỪ 21/11-31/12/2021 

 

I. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 21/11/2021 đến hết 31/12/2021. Chương trình sẽ kết thúc khi hết thời 

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

II. Điều kiện áp dụng:  

- Khách hàng cá nhân là Bên mua bảo hiểm (BMBH) và/hoặc Người được bảo hiểm chính (NĐBH) của 

HĐBH (sau đây gọi tắt là KH). 

- HĐBH được phát hành trong thời gian triển khai chương trình khuyến mãi. 

III. Phạm vi triển khai: các CN/PGD của Sacombank tại Việt Nam. 

IV. Hình thức ưu đãi, Nội dung chi tiết thể lệ Chương trình khuyến mại: 

a) Nội dung: 

Hoàn tiền vào tài khoản thanh toán Sacombank/iBanking/mBanking/Sacombank Pay của KH tham gia 

HĐBH đủ điều kiện, chi tiết như sau: 

IP/HĐBH Mức hoàn/HĐBH (ĐVT: đồng) 

20 triệu đồng ≤ IP <25 triệu đồng 300,000 

25 triệu đồng ≤ IP < 30 triệu đồng 1,000,000 

30 triệu đồng ≤ IP < 60 triệu đồng 2,000,000 

60 triệu đồng  ≤ IP < 100 triệu đồng 3,000,000 

100 triệu đồng ≤ IP < 200 triệu đồng 5,000,000 

IP ≥ 200 triệu đồng 8,000,000 
 

b) Quy định, điều kiện: 

- HĐBH 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): 

• Sản phẩm An Tâm Hạnh Phúc (UL5) 

• Sản phẩm Nâng Bước Tương Lai (VE) 

• Sản phẩm An Tâm Đầu Tư (ILP) 

• Sản phẩm Đại Gia An Phúc (MTL) 

• Sản phẩm K-Care Bảo hiểm bệnh ung thư (K-Care) 

 



 

  

- HĐBH được phát hành trong thời gian triển khai chương trình và phải được duy trì hiệu lực đến 

thời điểm Sacombank chốt danh sách chi trả; 

- HĐBH có phí bảo hiểm thực thu kỳ đầu tiên (IP) từ 20 triệu đồng trở lên và HĐBH đã qua thời 

hạn xem xét. IP được chốt đến cuối tháng phát hành HĐBH, không bao gồm phần tăng giảm 

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.  

- KH phải đăng ký (đăng ký mới hoặc hiện hữu), kích hoạt tài khoản thanh toán 

Sacombank/iBanking/mBanking/Sacombank Pay khi tham gia chương trình để được nhận 

thưởng, trong đó ưu tiên xét hoàn tiền vào khoản thanh toán (TKTT) còn hoạt động tại thời điểm 

xét ưu đãi 

- Thông tin CMND/CCCD/Passport trên HĐBH phải khớp với thông tin mà khách hàng đã đăng 

ký trên T24.  

- Ưu tiên xét tài khoản của BMBH để thực hiện chi hoàn tiền. Trường hợp tài khoản của BMBH 

không đăng ký/ không còn hoạt động sẽ mở rộng điều kiện xét cho NĐBH. 

- Trường hợp Khách hàng đã được Sacombank hoàn phí nhưng sau đó hủy HĐBH trong thời gian 

xem xét (Công ty DLVN có hoàn lại phí BH đã đóng), khách hàng phải hoàn trả lại khoản ưu 

đãi bằng đúng số tiền đã nhận. 

- Mọi thông tin cập nhật phát sinh sau ngày tổng hợp sẽ không được chấp nhận. 


