
HƯỚNG DẪN THANH TOÁN PHÍ BẢO HIỂM 

Lưu ý:
-  (*) Chỉ áp dụng cho kênh phân phối qua Tư vấn tài chính của Sun Life Việt Nam.
-  Khi nộp phí bảo hiểm cho bất kỳ đại diện nào của Sun Life Việt Nam, Quý khách vui lòng giữ lại Giấy nộp tiền/Phiếu thu hợp lệ để làm bằng chứng cho việc nộp phí.

Quý khách hoàn toàn chủ động lựa chọn phương thức thanh toán phí bảo hiểm (miễn phí giao dịch) phù hợp 
dưới đây:

Với các ngân hàng có liên kết với Sun Life Việt Nam, Quý khách hoàn toàn an tâm khi thanh toán phí bảo hiểm 
trực tuyến hoặc tiền mặt:

THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG 

Ngân hàng
Vietcombank

Standard Chartered
ACB
BIDV

Sacombank

037 100 298 5888 Vietcombank - CN TP.HCM

902 610 83304

Thông qua dịch vụ thu hộ của Bưu điện Việt Nam, Quý khách sẽ có thêm một lựa chọn kênh thanh toán phí 
bảo hiểm thuận tiện tại các bưu cục trên toàn quốc.

Nếu sở hữu thẻ ATM của ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank), Quý khách có thể thanh toán 
phí bảo hiểm tại các máy ATM của Vietcombank trên toàn quốc.

THANH TOÁN QUA ATM CỦA VIETCOMBANK

THANH TOÁN QUA BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

Thông qua ứng dụng Timo, Quý khách có thể thanh toán phí bảo hiểm một cách dễ dàng, mọi lúc mọi nơi.

Với dịch vụ thanh toán qua Payoo, việc thanh toán phí bảo hiểm của Quý khách sẽ trở nên dễ dàng, nhanh chóng 
và tiện lợi hơn với 02 phương thức:
 Tại chuỗi cửa hàng có liên kết với Payoo.
 (Tham khảo danh sách chi tiết tại website www.sunlife.com.vn)
 Qua ứng dụng ví điện tử của Payoo.

Ngoài các phương thức như trên, Quý khách còn có thể thanh toán phí bảo hiểm trực tiếp:
 Thông qua Tư vấn tài chính (*); hoặc
 Tại các trung tâm Dịch vụ Khách hàng: có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc qua hệ thống máy POS (chấp nhận  
 Thẻ ATM nội địa, Thẻ tín dụng/Thẻ ghi nợ quốc tế của Visa/Master).

THANH TOÁN QUA PAYOO

THANH TOÁN QUA TIMO APP

THANH TOÁN TRỰC TIẾP

GIỜ LÀM VIỆC
Thứ 2 - Thứ 6 : 8h30 - 17h00
Thứ 7 : 8h30 - 11h30  |  Ngoại trừ Chủ nhật, Lễ, Tết

DANH SÁCH TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
SUN LIFE VIỆT NAM

Khách hàng sử dụng QR Code Reader (Scanner) để đọc thông tin 

Nội dung thanh toán: 
 Phí BH đầu tiên:  <Phí BH đầu tiên>,<Số HSYCBH>,<Tên chủ hợp đồng>,<Điện thoại người nộp>
 Phí BH định kỳ:  <Phí BH định kỳ>,<Số hợp đồng>,<Tên chủ hợp đồng>,<Điện thoại người nộp>

Số tài khoản Ngân hàng thụ hưởng

Standard Chartered - 
CN TP.HCM

Công ty TNHH Bảo hiểm 
Nhân thọ Sun Life Việt Nam

Tên chủ tài khoản


