
Nhằm tạo thuận lợi và nhiều lựa chọn cho Khách hàng khi đóng phí bảo hiểm để duy trì hiệu lực

Hợp đồng, Dai-ichi Life Việt Nam đã phát triển nhiều kênh thu phí với các phương thức đóng phí đa

dạng, hoàn toàn miễn phí, đặc biệt là các phương thức đóng phí từ xa/ trực tuyến:

Ứng dụng Dai-ichi Connect hoặc website 
http://kh.dai-ichi-life.com.vn

Ví điện tử bằng ứng dụng Ví Việt của ngân hàng Bưu điện Liên Việt

Nộp tiền mặt vào tài khoản của Dai-ichi Life Việt Nam thuộc các Ngân hàng sau:

Internet banking/ Mobile banking của các ngân hàng

Ủy thác thanh toán phí bảo hiểm (Auto Debit) dành cho khách hàng có tài khoản tại Sacombank

App Store 
của iOS

Google Play 
của Android

Trung tâm Dịch vụ Khách hàng tại các Văn phòng/Tổng Đại lý Dai-ichi Life Việt Nam (đóng phí
bằng tiền mặt hoặc bằng Thẻ thanh toán nội địa/ Thẻ thanh toán quốc tế)

Thanh toán bằng Thẻ nội địa hoặc Thẻ quốc tế
của hơn 31 ngân hàng Việt Nam.

Mạng lưới Bưu điện của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam trên toàn quốc (VNPost)

Mạng lưới giao dịch của Viettel và siêu thị Viettel (Viettel Store) trên toàn quốc

Chủ Tài khoản: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam

010.0000.33818

310.10.00.0119400

068.7040.70138280

1700201180905

1010502953

006611590001

Chuyển khoản vào tài khoản của Dai-ichi Life Việt Nam (phí chuyển do người chuyển tiền chịu)

Chủ Tài khoản: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam

0300178006

007.100.0329053

Ví điện tử bằng ứng dụng Ví MoMo

VCB Digibank/ ATM của ngân hàng

PHƯƠNG THỨC ĐÓNG PHÍ BẢO HIỂM

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Ví điện tử bằng ứng dụng Ví Payoo hoặc tại website https://bill.payoo.vn và đóng bằng tiền mặt
tại 2.400 cửa hàng liên kết với Payoo trên toàn quốc

http://kh.dai-ichi-life.com.vn/
https://bill.payoo.vn/

