
 

  

  

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

HOÀN TIỀN CHO HĐBH K-CARE BẢO HIỂM BỆNH UNG THƯ 

(Từ 01/11 – 31/12/2021) 
 

1. Khách hàng chương trình khuyến mãi: khách hàng cá nhân tham gia đầu tiên HĐBH Kcare do DLVN 

phát hành theo hợp tác Bancassurance với Sacombank (sau đây gọi tắt là KH). 

2. Nội dung:  

- Hoàn 20%/phí bảo hiểm thực thu kì đầu tiên (IP), tối đa 1,000,000 đồng/HĐBH vào tài khoản 

Sacombank Pay đã xác thực (định danh) cho 200 HĐBH đầu tiên của mỗi đợt 

- Thời gian tổng hợp đối soát và ngân sách của mỗi đợt như sau: 

- Danh sách 200 HĐBH đầu tiên mỗi đợt được xác định theo thứ tự số HĐBH do DLVN phát hành.  

- KH tham gia nhiều HĐBH trong thời gian triển khai CTKM được hưởng ưu đãi nhiều lần. 

3. Điều kiện: 

- Điều kiện về Phí bảo hiểm được ghi nhận để xét thưởng chương trình: Là Phí bảo hiểm thực thu kỳ 

đầu tiên (IP) của HĐBH được xét đến cuối tháng phát hành HĐBH, không bao gồm phần tăng giảm 

sau đó của HĐBH. 

- Điều kiện về HĐBH:  

• HĐBH Kcare do DLVN phát hành theo theo hợp tác Bancassurance với Sacombank. 

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

điểm chốt danh sách chi trả mỗi đợt.  

- Điều kiện về tài khoản Sacombank Pay: 

• KH có tài khoản Sacombank Pay (đăng ký mới hoặc hiện hữu) đã xác thực (định danh) theo quy 

định Sacombank trong từng thời kỳ và còn hiệu lực đến thời điểm chi thưởng;  

• Xác định KH có tài khoản Sacombank Pay dựa trên thông tin CMND/CCCD/Passport của KH khi 

tham gia HĐBH. 

- KH chịu mọi chi phí phát sinh (nếu có) liên quan đến việc nhận ưu đãi từ chương trình.  
 

 

 


