
 

  

 

 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI  

ƯU ĐÃI LÃI SUẤT VÀ TẶNG VÀNG CHO KHÁCH HÀNG THAM GIA BẢO HIỂM 

NHÂN THỌ DAI ICHI – LIFE VIỆT NAM 

 

1. Tên chương trình ưu đãi: 

“LUÔN ĐỒNG HÀNH – LUÔN SẺ CHIA” 

2. Thời gian triển khai: Từ ngày 01/08/2021 đến hết ngày 30/09/2021. 

3. Địa bàn khuyến mãi: Toàn quốc. 

4. Đối tượng được hưởng ưu đãi: 

- Khách hàng cá nhân sử dụng các SPDV tiền gửi/vay và tham gia mới HĐBH nhân thọ 

DLVN; và 

- Khách hàng là Bên mua bảo hiểm hoặc Bên được bảo hiểm của sản phẩm chính. 

5. Nội dung ưu đãi: 

6. Điều kiện áp dụng: 

a. Về ưu đãi tăng mức giảm lãi suất/biên độ tiền vay, Tăng mức cộng lãi suất tiền gửi 

- Áp dụng KHCN vay mới hoặc đang có dư nợ (ngoại trừ Cho vay cầm cố thẻ tiền gửi, 

Cho vay CMNLTC, Cho vay thấu chi, Khoản vay ưu đãi CBNV/Người thân CBNV 

Sacombank và Công ty 100% vốn của Sacombank) còn hiệu lực đến cuối tháng của 

tháng mà HĐBH được phát hành. 

- Áp dụng KHCN gửi mới/tái tục tiền gửi tiết kiệm hoặc tiền gửi có kỳ hạn, tiết kiệm 

Trung niên Phúc Lộc trong thời gian triển khai chương trình; có kỳ hạn từ 01 tháng trở 

lên. Tài khoản tiền gửi/sổ tiết kiệm phải còn hiệu lực tại cuối tháng của tháng mà 

HĐBH được phát hành. 

b. Về ưu đãi tặng vàng SBJ: 

- IP được tính trên 01 HĐBH, không cộng dồn nhiều HĐBH cũng như không chia nhỏ 

Mục Nội dung 

Hình thức ưu đãi 
1. Khách hàng tiền vay 

Ưu đãi Điều kiện IP Kỳ hạn 

Giảm 0.5%/năm 
IP ≥ 50 triệu đồng 12 tháng 

IP < 50 triệu đồng 06 tháng 

2. Khách hàng tiền gửi: 

Ưu đãi Điều kiện IP 

Cộng 0.2%/năm IP ≥ 50 triệu đồng 

Cộng 0.1%/năm 20 triệu đồng ≤ IP < 50 triệu đồng 

3. Tặng vàng SBJ: 

Ưu đãi Điều kiện IP 

1 chỉ vàng Thần tài SBJ IP ≥ 50 triệu đồng 

2 chỉ vàng Thần tài SBJ IP ≥ 100 triệu đồng 
 

Thời gian tặng vàng Sacombank thực hiện tặng vàng chậm nhất tối đa 30 ngày kể từ ngày HĐBH được phát hành. 



 

  

giá trị của 01 HĐBH khi tính quà tặng. 

7. Các quy định khác: 

- Sacombank có quyền thay đổi, hủy bỏ hoặc bổ sung các Điều khoản và Điều kiện này 

cùng với nội dung của chương trình mà không cần thông báo cho khách hàng. 

- HĐBH của KH được phát hành trong thời gian triển khai cơ chế, đã hoàn tất nộp thư 

bàn giao HĐBH (có chữ ký xác nhận của khách hàng) và còn hiệu lực tại thời điểm 

áp dụng cơ chế. 

- IP được tính bằng 100% Phí Bảo Hiểm cơ bản năm nhất của sản phẩm chính + 100% 

phí bảo hiểm cơ bản năm nhất của sản phẩm bổ sung + 10% phí đóng thêm năm nhất 

của sản phẩm chính. 

- Sacombank là người quyết định cuối cùng trong việc xét duyệt các thẻ hợp lệ, giao 

dịch hợp lệ, hóa đơn hợp lệ. 

- Sacombank được miễn trách nhiệm đối với các trường hợp bất khả kháng xảy ra trong 

thời gian diễn ra chương trình làm cho các giao dịch của chủ thẻ sai lệch. 

- Sacombank được toàn quyền sử dụng hình ảnh, danh tính của khách hàng trong các 

hoạt động quảng bá của Sacombank. 

- Bằng việc tham gia chương trình này, khách hàng chấp nhận tất cả các Điều khoản 

và Điều kiện của chương trình được liệt kê trong Thể lệ này. 

- Chương trình có thể kết thúc sớm hơn khi hết ngân sách. 

 

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 

 


