1.

Tên gọi chương trình: “NGÀY VÀNG SCB”

2.

Thời gian triển khai: Từ ngày 26/03/2018 đến hết ngày 18/06/2018.
Ghi chú: Khuyến mại vào mỗi Thứ 02 hàng tuần.

3.

4.

Đối tượng Khách hàng: Khách hàng cá nhân mở mới các sản phẩm tiền gửi
bằng VND tại quầy (không áp dụng đối với sản phẩm Tích lũy linh hoạt) vào mỗi
ngày Thứ 02 hàng tuần, cụ thể:


Kỳ hạn gửi: từ 13 tháng trở lên.



Hình thức lĩnh lãi: lĩnh lãi định kỳ và lĩnh lãi cuối kỳ.



Số dư tối thiểu: 200.000.000 đồng.

Nội dung chương trình
Khách hàng tham gia chương trình sẽ nhận được 03 ưu đãi sau nếu thỏa điều
kiện, cụ thể như sau:
Ưu đãi
01

Loại ưu đãi
01 Gối tựa cổ in hình logo SCB(*).

Giá trị ưu đãi
50.000 đồng

01 Phiếu quà tặng “Bảo hiểm do Tổng Công
ty Bảo hiểm Bảo Long phát hành”. Chọn 01
trong 02 loại Bảo hiểm:
02

03

- Bảo hiểm xe máy

86.000 đồng

- Bảo hiểm Bảo an

56.000 đồng

Cộng thêm lãi suất trực tiếp vào lãi suất trên
1

0,01%/năm

Ưu đãi

Loại ưu đãi

Giá trị ưu đãi

Sổ/Thẻ tiết kiệm.
(*)Hoặc 01 Dù in logo SCB trị giá 90.000 đồng trong trường hợp Điểm giao
dịch chưa được phân bổ/tặng hết Gối tựa cổ.
-

Giá trị quà tặng (Gối tựa cổ/Dù, Phiếu quà tặng Bảo hiểm) đã bao gồm thuế
VAT.

-

Số dư tiền gửi được tính theo từng Sổ/Thẻ tiết kiệm. Khách hàng không cộng dồn
số dư tiền gửi trên nhiều Sổ/Thẻ tiết kiệm để nhận ưu đãi.

-

Số lần nhận ưu đãi:

-



Quà tặng là hiện vật (Gối tựa cổ/Dù, Phiếu quà tặng Bảo hiểm): Khách
hàng chỉ được nhận duy nhất 01 lần trong suốt thời gian triển khai chương
trình.



Ưu đãi cộng thêm lãi suất: ưu đãi được tính theo từng Sổ/Thẻ tiết kiệm thỏa
điều kiện tham gia chương trình.

Khách hàng rút vốn trước hạn một phần/toàn bộ:


Thực hiện theo quy định của Thể lệ sản phẩm tham gia ban đầu.



Trường hợp thời gian thực gửi của Sổ/Thẻ tiết kiệm đã nhận quà tặng bằng
hiện vật (Gối tựa cổ/Dù, Phiếu quà tặng Bảo hiểm) từ 02 tháng trở lên:
Không phải hoàn trả giá trị quà tặng đã nhận.



Ưu đãi lãi suất: Không được nhận ưu đãi cộng thêm lãi suất 0,01%/năm của
chương trình hoặc phải hoàn trả giá trị ưu đãi đã nhận (nếu có) tương ứng
với phần vốn rút trước hạn.

5.

Quy định Phiếu quà tặng Bảo hiểm

-

Quy định sử dụng Phiếu quà tặng:


Phiếu quà tặng do SCB phát hành và cung cấp cho Khách hàng của SCB.
Khách hàng chủ động liên hệ với Đơn vị Bảo hiểm Bảo Long khi sử dụng.



Phiếu quà tặng chỉ còn giá trị khi có đầy đủ dấu mộc của SCB, phiếu còn
nguyên vẹn, không rách và không chắp vá.



Phiếu quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt và chỉ được sử dụng
trong 01 lần và cho 01 sản phẩm bảo hiểm, thời hạn sử dụng đến hết ngày
18/07/2018.



Khách hàng sử dụng Phiếu quà tặng để mua Bảo hiểm xe máy hoặc Bảo
hiểm Bảo an cho chính mình hoặc cho người khác.
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-

Bảo hiểm xe máy:


Thời hạn bảo hiểm: 12 tháng.



Số tiền bảo hiểm:


Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc (đối với bên thứ ba):
+ Về người 100.000.000 đồng/01 người/01 vụ tai nạn.
+ Về tài sản 50.000.000 đồng/01 vụ tai nạn.



-

Bảo hiểm tai nạn người ngồi trên môtô – xe máy (Lái xe và 01 Người
khác ngồi trên môtô – xe máy): 10.000.000 đồng/01 người/01 vụ tai
nạn.

Bảo hiểm Bảo an:


Bảo hiểm Bảo an là Bảo hiểm tai nạn, với đối tượng bảo hiểm là Khách
hàng cá nhân từ 16 đến 70 tuổi, không bị bệnh thần kinh, tàn phế hoặc
thương tật từ 50% trở lên.



Thời hạn bảo hiểm: 12 tháng.



Số tiền bảo hiểm: 20.000.000 đồng/01 người.

-

Các nội dung khác liên quan đến Bảo hiểm xe máy, Bảo hiểm tai nạn thực hiện
theo Thông tư số 22/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 của Bộ Tài Chính Quy định
Quy tắc, biểu phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới;
Quyết định số 43/2013/BHBL-QĐ-TGĐ-QLNV ngày 07/01/2013 của Tổng
Công ty Bảo hiểm Bảo Long về Quy tắc Bảo hiểm tai nạn người ngồi trên Mô tô
- Xe máy; Quyết định số 1456/2014/BHBL-QĐ-TGĐ-QLNV ngày 03/09/2014
của Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Long về Quy tắc Bảo hiểm tai nạn con người.

-

Khách hàng tham gia chương trình này sẽ không được nhận ưu đãi Bảo hiểm xe
máy/Bảo hiểm tai nạn của chương trình khuyến mại bảo hiểm triển khai cùng
thời điểm (nếu có).

6.

Quy định khác

-

Khách hàng tham gia chương trình này vẫn được hưởng ưu đãi theo quy định của
sản phẩm/chương trình/chính sách tiền gửi khác đang áp dụng của SCB (nếu đủ
điều kiện).

-

SCB có toàn quyền quyết định về việc duy trì, sửa đổi một phần/toàn bộ Thể lệ
tham gia của chương trình. Nội dung Thể lệ điều chỉnh (nếu có) chỉ áp dụng đối
với Khách hàng tham gia chương trình kể từ thời điểm điều chỉnh trở về sau.

-

Các quy định khác thực hiện theo Quy định của sản phẩm, Quy chế về tiền gửi
tiết kiệm của SCB và các quy định khác của Pháp luật có liên quan.
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