
BẢO HIỂM GIAO DỊCH GIAN LẬN 

1. Đối tượng bảo hiểm: 

Áp dụng cho tất cả các Chủ Thẻ tín dụng quốc tế cao cấp: Visa Platinum/ World 

MasterCard/ Visa Signature/ Privilege Signature. 

2. Điều kiện được 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): 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 tính đến thời điểm gia hạn/ đến kỳ tính phí thường niên. 

(*) Giao dịch phát sinh là các giao dịch thanh toán hàng hóa dịch vụ (sale) được ghi nợ 

thành công vào tài khoản thẻ  

3. Nội dung bảo hiểm: 

- Nếu thẻ của Chủ thẻ bị thất lạc/ mất cắp, Công ty Bảo hiểm sẽ bồi hoàn các chi phí bị 

tính trái phép mà Chủ thẻ phải chịu trách nhiệm cho thẻ thất lạc/ mất cắp phát sinh trong 

vòng tối đa mười hai (12) tiếng trước và sau lần báo cáo đầu tiên của Chủ thẻ về sự việc 

với ACB; hoặc 

- Nếu thẻ của Chủ thẻ không bị thất lạc/ mất cắp, nhưng có các chi phí bị tính trái ph p 

th ng qua việc r t tiền từ máy  T , mua hàng hóa/ dịch vụ tại c a hàng hay mua hàng 

hóa/ dịch vụ trực tuyến b ng các th ng tin thẻ của Chủ thẻ; C ng ty Bảo hiểm sẽ bồi 

hoàn các chi phí bị tính trái ph p nói trên phát sinh trong vòng tối đa  2 tháng (   ngày) 

trước lần báo cáo đầu tiên của Chủ thẻ về sự việc với ACB hoặc ACB th ng báo với Chủ 

thẻ về sự cố (t y sự việc nào đến trước)  

Lưu ý:  

 h i gian t i đa đ  ch  thẻ khi u n i  ảo hi m là    ngà  k  t  ngà  giao dịch được  áo 

nợ (ngà    t toán giao dịch t  n   ảng thông  áo giao dịch )  

4. Giới hạn bảo hiểm: 

- Số tiền bồi thường tối đa: 9,   ,    đ/ vụ; 35,   ,    đ/năm 

- Khấu trừ 5% trên mỗi số tiền bồi thường 

5. Thủ tục thông báo tổn thất:  

Khi có tổn thất xảy ra, chủ thẻ cần thực hiện : 

- Thông báo cho ACB ngay sau khi phát hiện ra thẻ của m nh bị thất lạc/ mất cắp hoặc thẻ 

kh ng bị thất lạc/mất cắp nhưng phát sinh các chi phí bị tính trái ph p vào thẻ  

- Chủ thẻ đến  CB để làm thủ tục khiếu nại gian lận thẻ và điền Thư th ng báo tổn thất 

sau khi th ng báo  CB qua điện thoại  

6. Chứng từ yêu cầu: 

- Bản sao chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của khách hàng  

- Thư khiếu nại giao dịch (mẫu biểu trên website : www.acb.com.vn) 

- Thư th ng báo tổn thất (mẫu biểu trên website : www.acb.com.vn) 

-  àn h nh tin nhắn (nếu có) 

 



7. Điều khoản loại trừ: 

C ng ty bảo hiểm sẽ không trả cho bất kỳ các chi phí hoặc tổn thất nào đối với:  

- Tiền mặt r t từ thẻ của Chủ thẻ bị thất lạc/ mất cắp  

- Các chi phí phát sinh bởi một người sinh sống trong Nhà của Chủ thẻ, hoặc của người 

được Chủ thẻ giao phó thẻ  

- Công ty Bảo hiểm sẽ kh ng trả chi phí hu  thẻ và chi phí thay thế thẻ cho các loại thẻ 

được bảo hiểm trong trường hợp bị thất lạc, mất cắp hoặc th ng tin thẻ bị chiếm đoạt bất 

hợp pháp và nh ng chi phí bị tính trái ph p đ  được phát sinh  

8. Liên hệ: 

- Ngân hàng Á Châu 

+ Trung tâm dịch vụ khách hàng 24/7: (028) 38 247 247 - 1900 545 486 

Hotline: 18   577 775 (dành riêng cho khách hàng ưu tiên) 

+ Bộ phận Dịch vụ Khách Hàng - Trung Tâm Thẻ: (028) 38 222 022  

+ Website: www.acb.com.vn/ www.acbcard.com.vn 

http://www.acb.com.vn/
http://www.acbcard.com.vn/

