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Thông báo về các hình thức thanh toán phí bảo 
hiểm của Chubb Life. 

  
  

 

Kính thưa Quý khách, 
 
Với nỗ lực luôn mang đến cho khách hàng chất lượng dịch vụ ngày càng tốt hơn và 
sự thuận tiện cao nhất khi giao dịch, Chubb Life không ngừng đẩy mạnh việc mở 
rộng và đa dạng hóa các kênh thanh toán phí bảo hiểm, đặc biệt với xu hướng phát 
triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam.    
 
Chubb Life xin trân trọng giới thiệu đến Quý khách các kênh thanh toán phí bảo 
hiểm sau đây: 
 
Thanh toán phí bảo hiểm trực tuyến:  
 
❖ Cổng thanh toán trực tuyến tại địa chỉ: https://www.baohiemchubblife.vn 
❖ Website (https://bill.payoo.vn/) hoặc ứng dụng Payoo trên thiết bị di động 
❖ Dịch vụ Internet Banking của các ngân hàng Vietcombank, Techcombank.  
 
Thanh toán qua thẻ ngân hàng: 
 
❖ Các máy ATM của Vietcombank 
❖ Dịch vụ Ủy nhiệm thanh toán phí bảo hiểm tự động tại Ngân hàng Đông Á, BIDV, 

Sacombank. 
❖ Thiết bị đọc thẻ (POS) của Đại lý thu phí hoặc Đại diện Kinh doanh của Chubb 

Life. 
 
Thanh toán bằng tiền mặt(*): 
 
❖ Các chi nhánh/ phòng giao dịch của ngân hàng Sacombank, BIDV, Agribank, 

Đông Á, Vietinbank và Việt Á. 
❖ Các điểm thanh toán liên kết của Payoo. 
❖ Các bưu cục của Tổng công ty Bưu Điện Việt Nam (VN Post). 
❖ Thông qua Đại lý thu phí hoặc Đại diện Kinh doanh của Chubb Life. 
 
 (*) Nhằm đảm bảo an toàn và sức khỏe cho Quý khách cũng như nhân viên công ty, 
Công ty tạm ngưng dịch vụ thu phí bảo hiểm bằng tiền mặt tại các văn phòng kinh 
doanh của Chubb Life kể từ tháng 04/2020.  
 
Thanh toán chuyển khoản bằng Ủy nhiệm chi:  
 
Quý khách có thể đến các ngân hàng nơi mình có tài khoản và thực hiện thanh toán 
phí bảo hiểm cho Chubb Life thông qua hình thức Ủy nhiệm chi, xin Quý khách ghi 
chú rõ tên đơn vị thụ hưởng và thông tin số tài khoản đơn vị thụ hưởng dưới đây khi 
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giao dịch.  
 

STT Tên ngân hàng Số tài khoản 

1 Citibank - TP. HCM 0301283016 

2 Sacombank -TP. HCM 060026136523 

3 Techcombank Hà nội- CN Láng Hạ 14022822836689 

4 Tiên Phong Bank - TP. HCM 00898933001 

5 Vietcombank - TP. HCM 0071004266522 

6 BIDV-Sở GDII- TP. HCM 13010001551933 

7 ACB- TP. HCM 199368179 

8 Dong A Bank - SGD TP. HCM 014613800001 

9 Agribank - CN Sài Gòn 1600201447239 
 
Để biết thêm thông tin chi tiết về các hình thức thanh toán phí của Chubb Life, Quý 
khách vui lòng truy cập và tham khảo tại đây. 
 
Nếu cần trao đổi thêm hoặc có bất kỳ thắc mắc, góp ý, Quý khách vui lòng liên hệ 
với Chubb Life qua đường dây nóng số *8123 hoặc 028 38278123 để được hỗ trợ. 
 
Xin chân thành cảm ơn Quý khách, kính chúc Quý khách sức khỏe và hạnh phúc. 
 
Trân trọng kính chào.  
 
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam 
 

https://www.chubb.com/vn-vn/customer-service/premium-payment-channel.aspx

