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CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI TRẢ GÓP 0% CHO GIAO DỊCH THANH TOÁN PHÍ 

BẢO HIỂM DAI-ICHI LIFE QUA THẺ TÍN DỤNG SHB 

1. Tên chương trình: Ưu đãi trả góp lãi suất 0% cho giao dịch thanh toán phí bảo hiểm nhân thọ 

Dai-ichi Life qua thẻ tín dụng SHB. 

2. Đối tượng áp dụng: Khách hàng là chủ thẻ tín dụng quốc tế SHB thực hiện thanh toán phí 

bảo hiểm Dai-ichi Life qua thẻ tín dụng SHB. 

3. Thời gian áp dụng: Từ ngày 06/10/2022 đến khi có thông báo mới. 

4. Sản phẩm áp dụng: Thẻ tín dụng quốc tế SHB Visa và SHB Mastercard. 

5. Phạm vị áp dụng: Triển khai trên phạm vi toàn quốc. 

6. Nội dung của ưu đãi trả góp 

 Ưu đãi 1 Ưu đãi 2 

Nội dung ưu 

đãi 

Khách hàng cá nhân thanh toán bảo 

hiểm nhân thọ Dai-ichi Life tại SHB qua 

thẻ tín dụng SHB năm đầu được hưởng 

ưu đãi miễn phí trả góp với lãi suất 0% 

kỳ hạn 06 tháng và 12 tháng 

Khách hàng cá nhân thanh toán bảo hiểm 

nhân thọ Dai-ichi Life qua thẻ tín dụng 

SHB được hưởng ưu đãi trả góp lãi suất 

0% kỳ hạn 06 tháng và 12 tháng với mức 

phí chuyển đổi trả góp ưu đãi. 

Giao dịch áp 

dụng 

Giao dịch thanh toán phí bảo hiểm Dai-

ichi Life năm đầu mua tại SHB bằng 

thẻ tín dụng SHB.  

Giao dịch thanh toán phí bảo hiểm Dai-ichi 

Life bằng thẻ tín dụng SHB (MCC: 

6300/5960/6381) 

Áp dụng cho tất cả các giao dịch thanh 

toán phí bảo hiểm mua tại SHB và ngoài 

SHB 

Phí đăng ký 

trả góp 

Miễn phí đăng ký trả góp cho khách 

hàng.  

 

- Đối với kỳ hạn trả góp 6 tháng: 2% * số 

tiền giao dịch. 

- Đối với kỳ hạn trả góp 12 tháng: 4% * 

số tiền giao dịch. 

(Không áp dụng các kỳ hạn trả góp khác) 

Điều kiện áp 

dụng chung 

- Từ 15 triệu VND đến dưới 50 triệu 

VND: thời hạn trả góp 06 tháng.  

- Từ 3 triệu VND/giao dịch 
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- Từ 50 triệu VND tới 200 triệu VND: 

thời hạn trả góp 06 tháng hoặc 12 tháng 

theo nhu cầu của Khách hàng. 

Kênh đăng ký 

trả góp 

Tại CN/PGD SHB nơi khách hàng tham 

gia bảo hiểm Dai-ichi Life 

Tổng đài hỗ trợ khách hàng 24/7  

(Hotline *6688) 

Tỷ lệ trả góp 100% giá trị giao dịch thanh toán phí bảo hiểm qua thẻ tín dụng SHB. 

Biểu phí và lãi 

suất khác 

- Phí tất toán trả góp trước hạn: 2% số tiền còn lại, tối thiểu 200.000 VND 

- Phí chậm thanh toán: áp dụng theo biểu phí sản phẩm thẻ tín dụng hiện hành. 

- Lãi suất (Áp dụng trong trường hợp khách hàng thanh toán không đúng hạn/ không 

đầy đủ tổng dư nợ sao kê): áp dụng theo lãi suất hiện hành của từng sản phẩm thẻ 

7. Quy định về ưu đãi trả góp 

7.1. Điều kiện tham gia trả góp 

 Ưu đãi 1 Ưu đãi 2 

Điều kiện áp 

dụng trả góp 

- Chỉ áp dụng cho giao dịch thanh toán 

mua bảo hiểm Dai-ichi Life thành công 

tại SHB qua thẻ tín dụng SHB. 

- Chỉ áp dụng ưu đãi trả góp cho 01 giao 

dịch thanh toán thành công phí bảo hiểm 

cho 01 hợp đồng bảo hiểm Dai-ichi Life 

tại SHB. Một Khách hàng có thể được 

áp dụng ưu đãi trả góp cho nhiều Hợp 

đồng bảo hiểm.  

- Dịch vụ chỉ áp dụng ưu đãi trả góp cho 

giao dịch thanh toán phí bảo hiểm Dai-

ichi Life được khách hàng đóng theo 

năm, không áp dụng khi thanh toán phí 

bảo hiểm theo định kỳ khác (tháng/ quý/ 

06 tháng).  

- Trong trường hợp thanh toán Hợp đồng 

bảo hiểm Dai-ichi Life cho Bên mua bảo 

hiểm (BMBH) bằng thẻ tín dụng SHB 

phải đảm bảo BMBH là chủ thẻ chính 

- Áp dụng cho toàn bộ giao dịch thanh 

toán phí bảo hiểm Dai-ichi Life qua thẻ 

tín dụng SHB  

- Không quy định mức tối đa của số tiền 

giao dịch đăng ký trả góp, mức tối thiểu 

theo quy định chung của Dịch vụ trả góp 

SHB (03 triệu vnd/giao dịch). 

- Chỉ áp dụng ưu đãi phí chuyển đổi trả 

góp cho kỳ hạn 06 và 12 tháng. 

- KH chịu phí hủy/tất toán trả góp trước 

hạn trong mọi trường hợp theo biểu phí 

SHB hiện hành. 
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hoặc người thân của chủ thẻ chính bao 

gồm: Người được bảo hiểm Chính, hoặc 

Người được bảo hiểm bổ sung (nếu có); 

Người thụ hưởng Quyền lợi bảo hiểm 

(nếu có); Người thân khác trong gia đình 

của BMBH (vợ, chồng, con, cha, mẹ 

hợp pháp; anh/chị/em ruột). Trường hợp 

các người thân nêu trên không có tên 

trong Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, Hợp 

đồng bảo hiểm thì Chủ thẻ tín dụng SHB 

cần xuất trình giấy tờ chứng minh quan 

hệ cho Nhân viên SHB/Chuyên viên tư 

vấn DLVN tại CN/PGD trước khi thực 

hiện giao dịch nộp phí bảo hiểm bằng 

thẻ tín dụng (ví dụ: Hộ khẩu/Giấy khai 

sinh/Giấy đăng ký kết hôn…).  

- Trường hợp khách hàng bị hủy trả góp 

(theo chính sách của SHB do hoàn, hủy, 

điều chỉnh Hợp đồng), khách hàng sẽ 

được miễn phí tất toán trả góp trước hạn. 

Trường hợp KH yêu cầu tất toán/hủy trả 

góp trước hạn: KH chịu phí theo biểu 

phí SHB hiện hành. 

Trường hợp 

không áp 

dụng trả góp 

- Thẻ tín dụng chậm thanh toán 02 kỳ liên tiếp tại thời điểm thực hiện chuyển đổi trả 

góp;  

- Chủ thẻ vi phạm các điều kiện & điều khoản phát hành và sử dụng thẻ tín dụng SHB; 

- Giao dịch đã được thanh toán một phần hoặc thanh toán toàn bộ; 

- Giao dịch đã lên sao kê tài khoản  

- Số tiền và thời hạn đăng ký trả góp lớn hơn hoặc nhỏ hơn theo quy định của SHB 

- Thời hạn hiệu lực còn lại của tài khoản thẻ tín dụng nhỏ hơn thời hạn trả góp đăng ký. 

7.2. Quy định đăng ký, hủy trả góp 

a. Áp dụng đối với Ưu đãi 1 
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- Trường hợp Hợp đồng bảo hiểm bị hủy trong thời gian cân nhắc: Đăng ký trả góp của giao 

dịch thanh toán phí bảo hiểm (đã thực hiện) sẽ bị hủy trên hệ thống. KH được hoàn phí hủy 

trả góp, đồng thời được hoàn tiền phí bảo hiểm theo quy trình tra soát hiện hành giữa Dai-

ichi Life, SHB và KH. 

- Trường hợp Hợp đồng bảo hiểm bị điều chỉnh tăng phí trong thời gian cân nhắc: Áp dụng ưu 

đãi trả góp cho số tiền thanh toán phí bảo hiểm lần đầu, không áp dụng cho số tiền thanh toán 

bổ sung. Khoản phí điều chỉnh tăng bổ sung KH thực hiện thanh toán cho Dai-ichi Life qua 

thẻ hoặc tiền mặt tương ứng với giá trị Hợp đồng.  

- Trường hợp Hợp đồng bảo hiểm bị điều chỉnh giảm phí trong thời gian cân nhắc: Không áp 

dụng ưu đãi trả góp lãi suất 0% đối với Hợp đồng này. Đăng ký trả góp của giao dịch thanh 

toán phí bảo hiểm (đã thực hiện) sẽ bị hủy trên hệ thống. ĐVKD cần quản lý và cập nhật các 

trường hợp điều chỉnh hủy trả góp này với TTT. 

b. Áp dụng với Ưu đãi 2 

- KH có thể yêu cầu tất toán/hủy trả góp trước hạn tạị Quầy giao dịch SHB hoặc qua Hotline 

24/7 theo nhu cầu. Trong mọi trường hợp, KH sẽ chịu phí tất toán trả góp trước hạn theo biểu 

phí SHB hiện hành. 

  8.  Quy định về đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng 

Mọi chi tiết liên quan đến chương trình khuyến mại khách hàng liên hệ Hotline *6688 - 

Trung tâm hỗ trợ khách hàng 24/7 SHB. 

       NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI 


