
BẢO HIỂM NHÂN TH Ọ TỬ KỲ 
 

1. Nội dung bảo hiểm: 

Đây là sản phẩm bảo hiểm dành riêng cho Khách hàng sử dụng thẻ Tín dụng nội địa của ACB 
nhằm mục đích: 

− Giảm thiểu rủi ro nợ quá hạn/ không thu hồi được nợ cho ACB khi khách hàng mất khả năng 
thanh toán do Tử vong (TV) hoặc Thương tật toàn bộ vĩnh viễn (TTTBVV). 

− Hỗ trợ tài chính cho khách hàng và gia đình chi trả cho ACB khi khách hàng TV/ TTTBVV. 

2. Số tiền được bảo hiểm:  

− Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, số tiền bảo hiểm được trả trên toàn bộ dư nợ thẻ của KH (không quá 
50% hạn mức tín dụng của thẻ) và được xác nhận trên Giấy cung cấp thông tin yêu cầu bảo hiểm 
cho từng trường hợp. 

− Số tiền bảo hiểm tối đa không vượt quá 24 tỷ đối với một Người được bảo hiểm. 

3. Thời hạn yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm: 

Thời hạn yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm là trong vòng 12 tháng kể từ ngày phát sinh sự kiện 
bảo hiểm. 

4. Quyền lợi bảo hiểm:  

Trong thời hạn hiệu lực của Hợp đồng Bảo hiểm, nếu Người được bảo hiểm Tử Vong/ TTTBVV, 
Bảo hiểm Bảo Việt sẽ chi trả cho ACB số tiền bảo hiểm theo cam kết tại Giấy cung cấp thông tin yêu 
cầu bảo hiểm.  

Lưu ý: Để đảm bảo được hưởng quyền lợi bảo hiểm, Quý khách vui lòng điền Giấy cung cấp thông 
tin yêu cầu bảo hiểm theo hướng dẫn của nhân viên ACB ngay tại thời điểm cấp thẻ. 

5. Điều kiện được bảo hiểm: 

− Thời hạn hiệu lực của thẻ nằm trong Thời hạn hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm. 

− Thẻ mới phát hành: Thẻ phải được kích hoạt và có phát sinh giao dịch đầu tiên 

− Thẻ hiện hữu (Thẻ gia hạn/Thẻ đến kỳ tính phí thường niên):  

STT LOẠI TH Ẻ ĐIỀU KIỆN BẢO HIỂM 

1 Thẻ tín dụng nội địa  
Chủ thẻ chỉ được bảo hiểm khi thẻ có tổng doanh 
số giao dịch (*) đạt từ 10.000.000 VNĐ trở lên 
trong vòng 12 tháng gần nhất. 

(*) Giao dịch phát sinh là các giao dịch thanh toán hàng hóa dịch vụ (sale) được ghi nợ thành công 
vào tài khoản thẻ  

6. Quy trình giải quyết bồi thường: 

Bước 1: Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, KH/người thân KH cung cấp các chứng từ bao gồm: 
+ Bản gốc/Bản sao hợp pháp Giấy chứng tử của Người được bảo hiểm (trường hợp bị tử vong); 
+ Bản gốc/Bản sao hợp pháp Biên bản tai nạn do cơ quan có thẩm quyền cấp (trường hợp tai nạn); 
+ Bản gốc/Bản sao hợp pháp giấy xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền về tình trạng thương 

tật toàn bộ vĩnh viễn của Người được bảo hiểm (trường hợp bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn); 
+ Bản gốc Giấy cung cấp thông tin yêu cầu bảo hiểm 
Bước 2: Sau khi nhận được các chứng từ liên quan đến sự kiện bảo hiểm do KH cung cấp, ACB gửi 
các chứng từ liệt kê tại bước 1 và thư yêu cầu giải quyết quyền lợi đến Bảo hiểm Bảo Việt. 
Bước 3: Bảo hiểm Bảo Việt thẩm định hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm, phối hợp hoặc 
hỗ trợ cùng ACB/KH để thu thập thêm các chứng từ (nếu cần). Việc thu thập giấy tờ sẽ được thực 
hiện trong phạm vi pháp luật quy định. 



Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm, Bảo 
hiểm Bảo Việt phát hành Thông báo giải quyết quyền lợi bảo hiểm (trường hợp chấp nhận chi trả) 
hoặc Thông báo từ chối giải quyết quyền lợi bảo hiểm (trường hợp từ chối chi trả) và gửi thư chuyển 
phát nhanh về ACB. 
Bước 4: Trong thời gian 03-05 ngày làm việc kể từ ngày phát hành thông báo giải quyết quyền lợi 
bảo hiểm, Bảo hiểm Bảo Việt sẽ chuyển tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm cho ACB. 
Bước 5: ACB hạch toán chi phí bồi thường từ Công ty BH vào dư nợ thẻ của KH và đóng hồ sơ BH 

7. Liên hệ 
� Ngân hàng Á Châu 

- CallCenter 247: (028) 3 8247 247 – 1800 577 775 (miễn phí cuộc gọi, phục vụ 24/7)  

- Dịch vụ Khách Hàng Trung Tâm Thẻ: (028) 3 8 222 022  

- Website: www.acb.com.vn hoặc www.acbcard.com.vn. 

- Công ty Bảo Việt Phú Mỹ 
Tòa nhà Pax Sky, 186-186 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3,  

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Tel: + 84 (28) 3933 3386   Fax:+ 84 (28) 3933 3396 


