
 

 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH  

ƯU ĐÃI BẢO HIỂM LIBERTY PHÂN PHỐI QUA SACOMBANK 
 

1. PHẠM VI TRIỂN KHAI: Tất cả CN/PGD Sacombank tại Việt Nam. 

2. THỜI HẠN TRIỂN KHAI: Từ 01/09/2020 đến 30/09/2020. 

3. ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG: Khách hàng tham gia bảo hiểm của Công ty bảo hiểm Liberty 

do Sacombank phân phối. 

4. NỘI DUNG ƯU ĐÃI: 

4.1. Ưu đãi giảm phí bảo hiểm: 

- Sản phẩm áp dụng: Bảo hiểm sức khỏe Tiêu chuẩn MediCare, Bảo hiểm sức khỏe 

cao cấp HealthCare, Bảo hiểm xe ô tô AutoCare. 

- Chi tiết ưu đãi: 

• Mức giảm phí bảo hiểm: 

Sản phẩm Mức giảm 

Bảo hiểm Xe ô tô AutoCare (không bao gồm Bảo hiểm trách 

nhiệm dân sự bắt buộc) 
20% 

Bảo hiểm sức khỏe Tiêu chuẩn MediCare, Bảo hiểm sức 

khỏe cao cấp HealthCare 
15% 

• Mức giảm phí dựa trên Phí bảo hiểm Liberty thông báo cho khách hàng, chưa 

bao gồm các khoản giảm phí và Thuế Giá trị gia tăng (nếu có).  

• Phí bảo hiểm khách hàng thanh toán cho Liberty là số tiền đã được áp dụng 

mức giảm phí. 

• Không áp dụng đồng thời với các chương trình giảm phí khác. 

• Không giới hạn số tiền và số hợp đồng bảo hiểm được giảm phí. 

4.2. Ưu đãi về quy định bảo hiểm: 

- Sản phẩm áp dụng: Bảo hiểm sức khỏe tiêu chuẩn MediCare. 

- Chi tiết ưu đãi: 

a. Quy định về Mức đồng chi trả đối với điều trị Nội trú và Ngoại trú áp dụng cho 

khách hàng ≥ 2 tuổi: 

Quy định hiện hành Chương trình ưu đãi 

Các trường hợp áp dụng mức đồng 

chi trả 20%: 

1. Đối với HĐBH cá nhân và Gia đình: 

• Số lượng tham gia < 05 người: 

20%/tổng chi phí của tất cả các 

điều trị tại các Đơn vị cung cấp 

dịch vụ y tế. 

Giảm mức đồng chi trả xuống còn 

10% đối với các trường hợp áp dụng 

mức đồng chi trả 20% theo quy định 

hiện hành. 



• Số lượng tham gia ≥ 05 

người: 20%/tổng chi phí của tất 

cả các điều trị tại Bệnh 

viện/Phòng khám FV, Vinmec, 

ISOS, FMP và Việt-Pháp Hà 

Nội. 

2. Đối với HĐBH Doanh nghiệp/Tổ 

chức: Số lượng tham gia < 05 

người: 20%/tổng chi phí của tất cả 

các điều trị tại Bệnh viện/Phòng 

khám FV, Vinmec, ISOS, FMP và 

Việt-Pháp Hà Nội. 
➢  

b. Quy định về bảo hiểm cho khách hàng < 02 tuổi: 

Quy định hiện hành Chương trình ưu đãi 

Chỉ bảo hiểm cho khách hàng < 02 tuổi 

trên cơ sở khách hàng tham gia cùng 

Hợp đồng bảo hiểm với Bố và mẹ, đồng 

thời thuộc một trong các trường hợp sau 

đây: 

➢ Trường hợp khách hàng có tham gia 

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ: áp 

dụng cho tất cả các gói bảo hiểm và 

các phương thức tham gia hợp đồng 

bảo hiểm theo quy định. 

➢ Trường hợp khác: áp dụng cho: 

• Hợp đồng bảo hiểm Gia 

đình/Doanh nghiệp/Tổ chức gói 

Gold, Diamond với số lượng người 

tham gia ≥ 5 người. 

• Hợp đồng bảo hiểm Doanh 

nghiệp/Tổ chức gói Bronze, 

Silver với số lượng người tham gia 

≥ 20 người. 

Bảo hiểm cho khách hàng < 02 

tuổi, áp dụng cho tất cả các gói bảo 

hiểm và các phương thức tham gia 

Hợp đồng bảo hiểm theo quy định, 

trên cơ sở khách hàng tham gia 

cùng Hợp đồng bảo hiểm với Bố và 

mẹ. 

 

5. ĐIỀU KIỆN ƯU ĐÃI: áp dụng cho Khách hàng thỏa các điều kiện sau: 

• Nộp Giấy yêu cầu bảo hiểm đã điền đầy đủ thông tin và có ký tên, đóng dấu (nếu có) của 

Khách hàng cho Liberty trong thời gian triển khai ưu đãi. 

• Ngày Khách hàng yêu cầu bảo hiểm không vượt quá 30 ngày tính đến ngày Liberty nhận 

được Giấy yêu cầu bảo hiểm. 



• Ngày phát hành hợp đồng bảo hiểm không vượt quá ngày 15/10/2020. 

6. CÁC NỘI DUNG KHÁC: thực hiện theo quy định của Sacombank trong từng thời kỳ. 
 

7. QUY ĐỊNH CHUNG:  

− 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.  

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

thời gian diễn ra chương trình.  

− 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.  

 

Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình ưu đãi, Quý Khách vui lòng liên hệ 

Dịch vụ khách hàng Sacombank 24/7: 1900 5555 88 / +84 3526 6060 266 

266 - 268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phương 08, Quận 03, TP.HCM 

Trân trọng cảm ơn Quý Khách. 

 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN 


