
 

 

 

 

TP. HCM, ngày 0  tháng 07 năm 2020 

   

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI 

“BẢO HIỂM TRAO TAY- NHẬN NGAY ƯU ĐÃI” 

 

I. CHƯƠNG TRÌNH TẶNG TIỀN CHO KHÁCH HÀNG TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN & ĐĂNG KÝ 

SACOMBANK PAY THAM GIA BẢO HIỂM DLVN:  

 

1. Thời gian chương trình: Từ ngày 01/7/2020 đến hết ngày 31/8/2020 

2. Phạm vi: Tất cả điểm giao dịch Sacombank trên lãnh thổ Việt Nam. 

3. Đối tượng tham gia: Khách hàng cá nhân/Cán bộ nhân viên Sacombank là Chủ hợp đồng và/hoặc 

Người được bảo hiểm có tham gia hợp đồng bảo hiểm (HĐBH) mới Dai-ichi Life Việt Nam (DLVN) 

theo hợp tác Bancassurance với Sacombank (sau đây gọi tắt là KH) và có đăng ký sử dụng ứng 

dụng Sacombank Pay; và HĐBH được phát hành trong thời gian diễn ra chương trình; 

4. Cơ cấu giải thưởng: 

- Mức tặng: 10% IP/HĐBH, tối đa 3 triệu đồng/HĐBH 

5. Hình thức ưu đãi: Tặng tiền cho khách hàng đủ điều kiện áp dụng trong thời gian diễn ra chương 

trình thông qua Sacombank Pay. 

6. Điều kiện, điều khoản chương trình: 

- Mức tặng: 10%/IP/HĐBH, tối đa 3 triệu đồng/HĐBH 

- IP được ghi nhận để xét chương trình: 

▪ Là IP của HĐBH được phát hành trong thời gian diễn ra chương trình và đã qua thời hạn 

xem xét lại 21 ngày (*); 

▪ 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 bảo hiểm đóng thêm năm 

nhất của sản phẩm chính. 

▪ Là IP ban đầu khi HĐBH được phát hành, không bao gồm phần tăng/giảm trong thời gian 

xem xét lại của HĐBH. 

(*) Thời hạn xem xét lại 21 ngày: là khoảng thời gian tính từ ngày HĐBH được phát hành hoặc 

ngày Bên mua bảo hiểm nhận được hợp đồng bảo hiểm (theo quy định của từng HĐBH cụ thể) 

tới 21 ngày sau đó. 

- Điều kiện về tiền gửi có kỳ hạn: 

▪ Khách hàng có số dư tiền gửi có kỳ hạn (áp dụng tại quầy và Online) mở mới hoặc hiện 

hữu tại Sacombank, 

▪ Tổng số dư tiền gửi có kỳ hạn đạt mức ≥ 100 triệu đồng, Khách hàng được cộng dồn các 

tài khoản tiền gửi có kỳ hạn; 

▪ Tổng số dư thỏa điều kiện phải được đảm bảo duy trì đến: 

i. Ngày 31/7/2020 với các hồ sơ yêu cầu bảo hiểm được nộp từ 31/7/2020 trở về trước, 



hoặc;  

ii. Ngày 31/8/2020 với các hồ sơ yêu cầu bảo hiểm được nộp hoặc phát hành trong tháng 

8/2020. 

- Điều kiện về HĐBH: phí IP từ 20 triệu đồng trở lên, HĐBH của khách hàng được phát hành 

trong thời gian diễn ra chương trình và phải được duy trì hiệu lực đến thời điểm thực hiện chi 

hoàn tiền (thông tin thời gian chi hoàn tiền như tại mục tiếp theo). 

▪ Bắt buộc khách hàng tải ứng dụng Sacombank Pay khi tham gia chương trình để được 

nhận thưởng 10% IP. 

 

II. CHƯƠNG TRÌNH TẶNG LÃI SUẤT ƯU ĐÃI CHO KHÁCH HÀNG TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN THAM 

GIA BẢO HIỂM DLVN: 

1. Thời gian chương trình: Từ ngày 07/7/2020 đến hết ngày 31/8/2020. 

2. Phạm vi: Tất cả điểm giao dịch Sacombank trên lãnh thổ Việt Nam. 

3. Đối tượng tham gia: KH là người mua bảo hiểm nhân thọ thành công theo điều kiện áp dụng 

BH và có phát sinh gửi mới/tái tục tiền gửi có kỳ hạn truyền thống thỏa điều kiện áp dụng. 

4. Cơ cấu giải thưởng: Tặng thêm 0.15%/năm lãi suất ưu đãi ngoài khung lãi suất huy động cho 

KH gửi tiền với kỳ hạn 6 tháng trở lên thỏa điều kiện của Sacombank.  

5. Điều kiện, điều khoản chương trình: 

- Điều kiện về tiền gửi có kỳ hạn: 

▪ KH gửi mới/tái tục tiết kiệm truyền thống (tại quầy hoặc online) trong thời gian triển 

khai CTKM với số dư từ 500 triệu đồng/TK trở lên, kỳ hạn gửi từ 6 tháng trở lên. 

Trường hợp KH có nhiều Thẻ tiết kiệm thỏa điều kiện sẽ chọn Thẻ tiết kiệm thỏa 

điều kiện chương trình sớm nhất. 

▪ Phương thức lãnh lãi: cuối kỳ. 

- Điều kiện về HĐBH: thỏa điều kiện về tham gia HĐBH theo mục I. nêu trên. 

III. GIẢI ĐÁP THẮC MẮC: 

Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mãi này, Quý khách hàng vui lòng liên hệ 

các Chi nhánh/Phòng Giao dịch Sacombank hoặc số điện thoại hotline  

Dịch vụ khách hàng Sacombank 24/7: 1900 5555 88 

 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN 

 

 

 


