
 

  

  

 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

HOÀN 100% PHÍ CHUYỂN ĐỔI TRẢ GÓP GIAO DỊCH THANH TOÁN  

PHÍ BẢO HIỂM HỢP ĐỒNG MỚI 

(Từ 01/11 – 31/12/2021) 
 

1. Nội dung:  

- Khách hàng cá nhân là thẻ tín dụng quốc tế do Sacombank Việt Nam phát hành thanh toán phí 

bảo hiểm kỳ đầu tiên cho những HĐBH (*) được phát hành trong thời gian diễn ra chương trình 

sẽ được Sacombank hoàn 100% phí chuyển đổi trả góp 0% kỳ hạn 06 tháng và 12 tháng (tương 

đương hoàn 1.42% (6 tháng) và 2.39% (12 tháng) số tiền đăng ký chuyển đổi trả góp thỏa điều 

kiện) vào tài khoản thẻ tín dụng đã giao dịch thanh toán phí bảo hiểm. 

- Số tiền thực hiện chuyển đổi trả góp 0% tối thiểu từ 6.000.000 trở lên. 

2. Điều kiện: 

- 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) 

- HĐBH được phát hành và hoàn tất đăng ký chuyển đổi trả góp trong thời gian triển khai chương 

trình. 

- Phí bảo hiểm thực thu kỳ đầu tiên (IP) của HĐBH từ 25 triệu đồng trở lên và HĐBH đã qua thời 

hạn xem xét (*).  

- Tổng phí bảo hiểm được ghi nhận để xét ưu đãi trong chương trình là:  

• Tổng phí bảo hiểm thực thu kỳ đầu tiên tính bằng 100% Phí Bảo Hiểm Cơ Bản của Sản Phẩm 

chính + 100% Phí Bảo Hiểm Cơ Bản của Sản Phẩm bổ sung + 100% Phí bảo hiểm đóng 

thêm của Sản Phẩm chính;  

• Là Tổng phí của HĐBH được xét vào cuối tháng phát hành, không bao gồm phần tăng/giảm 

sau đó của HĐBH.  

(*) Trong thời gian xem xét lại, KH được bảo vệ như HĐBH chính thức. Nếu KH không hài lòng 

có thể trả lại sản phẩm và nhận lại số tiền phí đã đóng (sau khi đã trừ chi phí y tế, chi phí phát 

sinh khác nếu có).  



 

  

- HĐBH phải duy trì hiệu lực qua thời hạn xem xét. Trường hợp Khách hàng đã được Sacombank 

hoàn phí nhưng sau đó hủy HĐBH (Công ty DLVN có hoàn lại phí BH đã đóng), số tiền phí đã 

hoàn sẽ được Sacombank truy thu lại (ghi âm) vào tài khoản thẻ tín dụng của Khách hàng. Số 

tiền thu hồi bằng đúng số tiền đã được Sacombank chi hoàn vào thẻ tín dụng của Khách hàng. 

- Giao dịch chuyển đổi trả góp phải được duyệt hoàn tất trong thời gian triển khai CTKM. 

- Khách hàng là chủ thẻ tín dụng quốc tế Sacombank thanh toán phí bảo hiểm cho các HĐBH mà 

Khách hàng có đứng tên trên HĐBH nhân thọ (bên mua bảo hiểm hoặc bên được bảo hiểm sản 

phẩm chính)  

- Số tiền đăng ký chuyển đổi trả góp không được vượt quá tổng phí bảo hiểm của HĐBH tham gia.  

- Thẻ tín dụng dùng để thanh toán phí bảo hiểm là thẻ tín dụng quốc tế Sacombank (trừ thẻ tín 

dụng Doanh nghiệp Sacombank);  

- Mỗi giao dịch chuyển đổi trả góp tương ứng 01 HĐBH. Trường hợp KH có nhiều giao dịch, chọn 

giao dịch có số tiền đăng ký chuyển đổi trả góp cao nhất nhưng không được vượt quá tổng phí 

bảo hiểm của HĐBH xét ưu đãi.  

- Khách hàng thực hiện chuyển đổi trả góp 0% tại CN/PGD và chỉ áp dụng 01 hình thức tại 

CN/PGD. 

 

 


