Chương trình “Ưu đãi trả góp lãi suất 0% dành cho chủ thẻ Eximbank thanh toán phí
bảo hiểm Generali qua POS Eximbank”

1. Nội dung chương trình: Triển khai chương trình ưu đãi Trả góp lãi suất 0% dành
cho khách hàng thanh toán phí năm đầu tiên bảo hiểm Generali.

2. Đối tượng áp dụng: Khách hàng mua mới và thanh toán phí năm đầu tiên hợp đồng
bảo hiểm Generali qua máy POS Eximbank bằng thẻ tín dụng quốc tế do Eximbank
phát hành.

3. Thời gian áp dụng: Từ ngày 15/10/2021 đến hết ngày 31/12/2021 hoặc đến
khi tổng doanh thu phí bảo hiểm (APE) của chương trình đạt 8.5 tỷ đồng, tùy trường
hợp nào đến trước.

4. Điều kiện nhận ưu đãi:
Điều kiện

- Phí HĐBH (APE) từ 15 triệu đồng trở
lên.

- Số tiền đăng ký trả góp từ 15 triệu đồng
đến 30 triệu đồng.

Ưu đãi

- Trả góp qua thẻ tín dụng quốc tế
Eximbank với lãi suất 0%.

- Kỳ hạn trả góp: 06/09/12 tháng.

5. Quy định chung:
-

Các hợp đồng bảo hiểm thỏa điều kiện phải được PHÁT HÀNH trong khoảng thời

gian từ ngày 15/10/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

-

Các giao dịch đăng ký trả góp thỏa điều kiện phải được Eximbank nhận yêu cầu

đăng ký trả góp trong khoảng thời gian từ ngày 15/10/2021 đến hết ngày
31/12/2021. Đối với các trường hợp chuyển đổi trả góp thành công sau ngày giao dịch
lên sao kê lần thứ 01 với bất kỳ lý do gì hoặc hợp đồng bảo hiểm được phát hành sau
ngày giao dịch lên sao kê thì Chủ thẻ phải thanh toán các khoản lãi/ phí phát sinh liên
quan, chuyển nhóm nợ (nếu có), kể cả trường hợp giao dịch chuyển đổi trả góp trùng
ngày ra sao kê, sao kê trùng thứ 7, chủ nhật, ngày nghỉ lễ.

-

Chỉ áp dụng đối với khách hàng thanh toán phí bảo hiểm định kỳ theo Năm.

-

Số tiền đăng ký trả góp nhỏ hơn (<) hoặc bằng (=) Phí (APE) của hợp đồng bảo
hiểm được thanh toán theo quy định chương trình.
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-

Khi tham gia chương trình, mỗi hợp đồng bảo hiểm chỉ được đăng ký 01 giao dịch

trả góp thỏa điều kiện. Khách hàng phải cung cấp số hợp đồng bảo hiểm/số hồ sơ yêu
cầu bảo hiểm cho Eximbank để yêu cầu đăng ký giao dịch trả góp.

-

Trường hợp tổng doanh thu phí bảo hiểm (APE) từ chương trình đạt mức 8.5 tỷ

đồng trước ngày 31/12/2021, Eximbank sẽ ban hành thông báo chấm dứt chương
trình.

-

Khách hàng tham gia nhận ưu đãi của chương trình này sẽ không được tham gia

các chương trình sau:
+ Chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho CBNV Eximbank & người thân.
+ Các chương trình ưu đãi dành cho khách hàng khác.

-

Các giao dịch đăng ký trả góp liên kết bảo hiểm Generali phải thỏa các điều kiện

trả góp chung về dịch vụ trả góp qua thẻ tín dụng của Eximbank từng thời kỳ và
Eximbank có quyền từ chối chuyển đổi trả góp nếu vi phạm các trường hợp không
được chuyển đổi trả góp mà không phải thông báo trước cho Chủ thẻ.

-

Các giao dịch đăng ký trả góp liên kết bảo hiểm Generali với lãi suất 0% phải tuân

theo quy định trả góp chung về dịch vụ trả góp qua thẻ tín dụng của Eximbank từng
thời kỳ về lãi/ phí phát sinh liên quan, nhóm nợ, thanh toán dư nợ, thời hạn chuyển
đổi trả góp,…

-

Sau khi giao dịch được chuyển đổi trả góp thành công, trong trường hợp Chủ thẻ

không thỏa điều kiện chương trình/ tài khoản thẻ tín dụng chuyển sang tình trạng
chậm thanh toán hoặc Chủ thẻ không thanh toán nợ theo yêu cầu của Eximbank/ vi
phạm các quy định khác về trả góp thẻ của Eximbank thì Eximbank có quyền tự động
chấm dứt giao dịch chuyển đổi trả góp của khách hàng trước hạn và thu phí chấm dứt
trả góp trước hạn (nếu có) tại bất kỳ thời điểm nào mà không phải thông báo trước
cho Chủ thẻ. Khi chấm dứt giao dịch chuyển đổi trả góp của khách hàng trước hạn thì
toàn bộ số dư còn lại của giao dịch đăng ký trả góp sẽ được chuyển thành số tiền đến
hạn thanh toán và được ghi nợ vào tài khoản thẻ. Theo đó, Chủ thẻ phải thanh toán
dư nợ, phí chấm dứt trả góp trước hạn, các khoản lãi/ phí phát sinh liên quan theo
đúng quy định của Eximbank.

6. Mức phí áp dụng đối với khách hàng:
a. Lãi suất trả góp: 0%.
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b. Phí tài chính và phí khác (nếu có): áp dụng theo quy định biểu phí hiện hành
của Eximbank.

c. Phí chấm dứt trả góp/hủy trả góp trước hạn: 2%/số tiền giao dịch trả góp.
Lưu ý:

-

Phí chấm dứt trả góp trước hạn áp dụng khi khách hàng chủ động chấm dứt hợp

đồng bảo hiểm trong vòng 21 ngày, khách hàng khai báo thông tin tham gia trả góp
không đáp ứng điều kiện của Eximbank (không phải phí bảo hiểm năm đầu tiên, không
phải phí thanh toán theo năm….).

-

Không áp dụng phí chấm dứt trả góp trước hạn khi khách hàng không đáp ứng yêu

cầu tham gia bảo hiểm trong thời gian chờ 21 ngày theo quy định công ty bảo hiểm.

7. Cách thức khách hàng tham gia trả góp: Khách hàng đăng ký trả góp qua Trung
tâm Dịch vụ hỗ trợ khách hàng đa kênh 24/7 hoặc tại Đơn vị kinh doanh Eximbank.
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