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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI  

HOÀN TIỀN 5% KHÔNG GIỚI HẠN 

1. Tên chương trình ưu đãi: 

“HOÀN TIỀN 5% KHÔNG GIỚI HẠN” 

2. Thời gian triển khai: Từ ngày 01/04/2019 đến hết ngày 27/04/2019. 

3. Địa bàn khuyến mãi: Toàn quốc. 

4. Đối tượng được hưởng ưu đãi: 

- Khách hàng cá nhân/Cán bộ nhân viên Sacombank là Chủ hợp đồng và/hoặc người được bảo hiểm 

có giao dịch thanh toán phí hợp đồng bảo hiểm (HĐBH) mới cho DLVN theo hợp tác bancassurance 

với Sacombank và bằng thẻ tín dụng quốc tế Sacombank (ngoại trừ thẻ tín dụng Doanh nghiệp) 

(sau đây gọi tắt là KH); 

- Và HĐBH được phát hành trong thời gian diễn ra chương trình. 

5. Nội dung ưu đãi: 

Mục Nội dung 

Hình thức ưu đãi - Hoàn tiền 5%/IP/HĐBH phát hành trong thời gian diễn ra chương 

trình; 

- Không giới hạn số tiền hoàn trên một HĐBH và không giới hạn số 

HĐBH được hoàn tiền; 

- Số tiền hoàn được tính trên 100% số tiền mỗi giao dịch nhưng không 

được lớn hơn 100%IP; 

- Số tiền hoàn được chuyển vào tài khoản thẻ tín dụng của chủ thẻ. 

Thời gian hoàn phí 

 

- Chậm nhất trong vòng mười lăm (15) ngày từ ngày 25/05/2019, 

Sacombank hoàn tất hoàn tiền vào thẻ tín dụng cho Khách hàng đủ 

điều kiện. 

 

6. Điều kiện áp dụng: 

- Hợp đồng bảo hiểm của KH được nộp và phát hành trong thời gian ưu đãi từ ngày 01/03/2019 đến 

hết ngày 27/04/2019 và phải được duy trì hiệu lực đến thời điểm Sacombank hoàn phí;  
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- Thực hiện thanh toán kỳ phí bảo hiểm đầu tiên qua POS DLVN bằng thẻ tín dụng Sacombank (trừ 

thẻ tín dụng Doanh nghiệp Sacombank), chủ thẻ tín dụng là người mua bảo hiểm hoặc người được 

bảo hiểm chính của HĐBH được thanh toán phí; 

- IP được ghi nhận để xét thưởng 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 (*); 

- Doanh số 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 bảo hiểm đóng thêm năm nhất 

của Sản Phẩm chính; 

- Sacombank chỉ chi thưởng đối với những thẻ còn hoạt động tại thời điểm chi thưởng. 

(*) Thời hạn xem xét lại 21 ngày được định nghĩa là khoảng thời gian tính từ ngày HĐBH được phát 

hành. 

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. 

- 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. 

Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình ưu đãi, khách hàng liên hệ theo địa chỉ sau để được giải đáp: 

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

266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.3, Tp. HCM 

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



3 

 

 



4 

 

 

 


