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Nhóm Zalo hỗ trợ khai thác

BẢOVIỆT-BIZNET H.TRỢ NGHIỆP VỤ

Hotline Thông báo Tai Nạn

1900 558899

Hotline CSKH BHSK/Y tế

1900 558899 nhánh 3

Link sản phẩm/đào tạo

Portal.Biznet.com.vn
Phụ Trách chung
Lý Huỳnh Kiều Trang (0938.113.868)
Lyhuynhkieutrang@baoviet.com.vn

Tài sản – Xây dựng – Trách nhiệm
Châu Mỹ Linh (0949.375.988)
Chaumylinh@baoviet.com.vn

Xe cơ giới –Tai Nạn –Sức Khỏe – Du lịch
Bùi Nhật Minh (0977.734.607)
buinhatminh@baoviet.com.vn
Nguyễn Thị Hương Sơn (0847.259.999)
Nguyenthihuongson@baoviet.com.vn
Võ Thị Hồng Lam (0909.596.267)
Vothihonglam@baoviet.com.vn

Các phương thức Thanh toán phí
Lựa chọn 1 trong các phương thức thanh toán:
1. Thanh toán tiền mặt
2. VN Pay
3. Link thanh toán cho khách hàng
4. Ngân hàng Bảo Việt (Tài khoản: CONG TY BAO VIET SAI GON)
5. Chuyển khoản ngân hàng Tài khoản chuyên thu (Hoa hồng sẽ ghi nhận cho Ngân Hàng)

Tên Tài Khoản: CONG TY BAO VIET SAI GON
Ngân hàng: BAOVIETBANK HỒ CHÍ MINH
Số Tài Khoản: 003.1.077.077.008
Ngân hàng: VIETCOMBANK HỒ CHÍ MINH
Số Tài Khoản: 007.100.00.1.2322
Nội dung thanh toán: D07-TÊN KHÁCH HÀNG

3

LƯU Ý CHUNG
q

Đối với các KH Doanh Nghiệp, cần đăng ký chào phí để tránh chào trùng lắp, cạnh tranh nội bộ. Sau khi TVV cung cấp
đầy đủ thông tin của Khách Hàng (Tên DN, địa chỉ, Mã số thuế, Loại hình bảo hiểm tham gia), Cán Bộ BVSG sẽ xác
nhận lại việc chào phí trong vòng 24h.

q

Đối với KH cá nhân: nếu KH đang tham gia ở Công ty Thành Viên khác trong cùng hệ thống Bảo Hiểm Bảo Việt thì Cán
Bộ BVSG sẽ cần Khách Hàng xác nhận đồng ý chuyển đơn vị khai thác qua Kênh Biznet/BVSG để đăng ký chào phí
lại với Tổng Công ty. KH Doanh nghiệp xác nhận chuyển kênh bằng Thư Chỉ Định, KH cá nhân xác nhận chuyển kênh
bằng giấy yêu cầu bảo hiểm có chữ ký và nội dung yêu cầu chuyển kênh.

q

Tư Vấn Viên lưu ý:
ü Chủ động tìm hiểu sản phẩm, tham gia các khóa đào tạo trong hệ thống Portal.Biznet.com.vn trước khi khai thác.
ü Tư vấn KH thời hạn thanh toán phí để thanh toán đúng hạn. Đối với các đơn có hạn thanh toán trước hoặc trong ngày
hiệu lực thì khi nào BVSG nhận được phí sẽ cấp đơn gửi KH.
ü Cung cấp đầy đủ các thông tin Khách Hàng cho BVSG để việc báo phí/cấp đơn được nhanh chóng. Cung cấp mã
Biznet để ghi nhận Doanh thu sau khi hoàn thành đơn
ü Ngoại trừ các Sản phẩm có biểu phí cố định & không phải đánh giá rủi ro, Biznet không tự ý chào phí /cấp đơn cho KH
trước khi có xác nhận của Cán Bộ BVSG.
ü Các vấn đề liên quan đến hoa hồng, thăng cấp, doanh số…TVV vui lòng liên hệ CS của Biznet để được hỗ trợ

KHAI THÁC BẢO VIỆT AN GIA

TVV cung cấp Giấy yêu cầu bảo hiểm (GYCBH) có đầy đủ thông tin của Người yêu cầu Bảo hiểm/Người được Bảo
hiểm, gói Quyền lợi bảo hiểm lựa chọn.
• BVSG căn cứ GYCBH trên để báo phí. TVV sử dụng báo phí tư vấn phí và quyền lợi cho KH.
• TVV có thể căn cứ Quyền lợi có sẵn, chủ động tư vấn cho các trường hợp không có lịch sử bệnh/tình trạng
sức khỏe tốt/chưa từng tham gia Bảo hiểm Bảo Việt.
• Những trường hợp từ chối bảo hiểm, BVSG sẽ tư vấn cụ thể cho TV để báo lại KH
Khi KH đồng ý mua bảo hiểm thì TVV cung cấp GYCBH có đầy đủ thông tin, chữ kí xác nhận cùng với:
- Thông tin xuất hóa đơn (nếu là công ty),
- Thông tin Người nhận hợp đồng để BVSG gửi đơn cho KH sau khi hoàn tất
- Mã Biznet của TVV để ghi nhận doanh thu
• BVSG xác nhận cấp đơn & gửi thông tin thanh toán phí cho TVV/KH.
• KH thanh toán phí cho BVSG trước ngày hiệu lực đơn.
• BVSG xuất hợp đồng, hóa đơn, thẻ bảo hiểm gửi cho KH sau khi nhận được phí bảo hiểm.
• Ghi nhận Doanh thu theo Mã Biznet cung cấp

Lưu ý: Đơn chỉ có hiệu lực sau khi BVSG nhận
được phí bảo hiểm.
Đơn cá nhân sẽ cấp online, Hệ thống sẽ gửi mã OTP
cho KH. KH cung cấp mã OTP cho Bảo Việt để xác
nhận đồng ý cấp đơn bảo hiểm, thanh toán theo đường
link hệ thống gửi qua email/Sđt. Hợp đồng/CNBH bản
chữ ký điện tử sẽ được gửi tự động vào hệ thống của
KH sau khi nhận được phí bảo hiểm.
Đơn Công ty, Đơn nhóm/đoàn sẽ cấp offline. Quy
trình cấp đơn/thanh toán như trên.

KHAI THÁC XE CƠ GIỚI

TVV cung cấp hình chụp Carvet xe (02 mặt), Giấy đăng kiểm, Quyền lợi muốn mua (TNDSBB, VCX, Tai Nạn
NNTX) để BVSG báo phí.
• BVSG căn cứ thông tin trên để báo phí. TVV sử dụng báo phí tư vấn phí và quyền lợi cho KH.
• Những trường hợp từ chối bảo hiểm, BVSG sẽ tư vấn cụ thể cho TV để báo lại KH
Khi KH đồng ý mua bảo hiểm thì TVV cung cấp GYCBH có đầy đủ thông tin, chữ kí xác nhận cùng với:
- Hình xe 4 góc xe và 4 mặt (nhìn đủ toàn bộ xe), hình tem đăng kiểm/số khung
- Hình chụp cà vẹt, CMND, số điện thoại, email để hệ thống gửi mã OTP/Hợp đồng.
- Thông tin ngân hàng, điều khoản thụ hưởng (nếu có vay ngân hàng).
- Thông tin xuất hóa đơn (Nếu là Công ty)
- Thông tin Người nhận hợp đồng để Bảo Việt gửi đơn cho KH sau khi hoàn tất
- Mã Biznet của TVV để ghi nhận doanh thu
• BVSG xác nhận cấp đơn & gửi thông tin thanh toán phí cho TVV/KH.
• KH thanh toán phí cho BVSG trước ngày hiệu lực đơn.
• BVSG xuất hợp đồng, hóa đơn, thẻ bảo hiểm gửi cho KH sau khi nhận được phí bảo hiểm.
• Ghi nhận Doanh thu theo Mã Biznet cung cấp

Lưu ý: Đơn chỉ có hiệu lực sau khi BVSG nhận
được phí bảo hiểm.
Đơn cá nhân sẽ cấp online, Hệ thống sẽ gửi mã OTP
cho KH. KH cung cấp mã OTP cho Bảo Việt để xác
nhận đồng ý cấp đơn bảo hiểm, thanh toán theo đường
link hệ thống gửi qua email/Sđt. Hợp đồng/CNBH bản
chữ ký điện tử sẽ được gửi tự động vào hệ thống của
KH sau khi nhận được phí bảo hiểm.
Đơn Công ty, Đơn nhóm/đoàn sẽ cấp offline. Quy
trình cấp đơn/thanh toán như trên.

KHAI THÁC DU LỊCH FLEXI/DU LỊCH NHÓM

TVV cung cấp Giấy yêu cầu bảo hiểm (GYCBH) có đầy đủ thông tin của KH, thông tin chuyến bay mua bảo hiểm,
gói Quyền lợi bảo hiểm lựa chọn.
• BVSG căn cứ GYCBH trên để báo phí. TVV sử dụng báo phí tư vấn phí và quyền lợi cho KH.
• TVV có thể căn cứ Quyền lợi có sẵn, chủ động tư vấn cho KH

Khi KH đồng ý mua bảo hiểm thì TVV cung cấp GYCBH có đầy đủ thông tin, chữ kí xác nhận cùng với:
- Thông tin xuất hóa đơn (nếu là công ty),
- Thông tin Người nhận hợp đồng để BVSG gửi đơn cho KH sau khi hoàn tất
- Mã Biznet của TVV để ghi nhận doanh thu
• BVSG xác nhận cấp đơn & gửi thông tin thanh toán phí cho TVV/KH.
• KH thanh toán phí cho BVSG trước ngày hiệu lực đơn.
• BVSG xuất hợp đồng, hóa đơn, thẻ bảo hiểm gửi cho KH sau khi nhận được phí bảo hiểm.
• Ghi nhận Doanh thu theo Mã Biznet cung cấp

Lưu ý: Đơn chỉ có hiệu lực sau khi BVSG nhận
được phí bảo hiểm.
Đơn cá nhân sẽ cấp online, Hệ thống sẽ gửi mã OTP
cho KH. KH cung cấp mã OTP cho Bảo Việt để xác
nhận đồng ý cấp đơn bảo hiểm, thanh toán theo đường
link hệ thống gửi qua email/Sđt. Hợp đồng/CNBH bản
chữ ký điện tử sẽ được gửi tự động vào hệ thống của
KH sau khi nhận được phí bảo hiểm.
Đơn Công ty, Đơn nhóm/đoàn sẽ cấp offline. Quy
trình cấp đơn/thanh toán như trên.

KHAI THÁC ĐƠN TAI NẠN 24/24

TVV cung cấp Giấy yêu cầu bảo hiểm (GYCBH) có đầy đủ thông tin của Người yêu cầu Bảo hiểm/Người được Bảo
hiểm, gói Quyền lợi bảo hiểm lựa chọn.
• BVSG căn cứ GYCBH trên để báo phí. TVV sử dụng báo phí tư vấn phí và quyền lợi cho KH.
• TVV có thể căn cứ Quyền lợi có sẵn, chủ động tư vấn cho KH
• Những trường hợp từ chối bảo hiểm, BVSG sẽ tư vấn cụ thể cho TV để báo lại KH

Lưu ý: Đơn chỉ có hiệu lực sau khi BVSG nhận
được phí bảo hiểm.
Đơn tai nạn sẽ cấp offline.

Khi KH đồng ý mua bảo hiểm thì TVV cung cấp GYCBH có đầy đủ thông tin, chữ kí xác nhận cùng với:
- Thông tin xuất hóa đơn (nếu là công ty),
- Thông tin Người nhận hợp đồng để BVSG gửi đơn cho KH sau khi hoàn tất
- Mã Biznet của TVV để ghi nhận doanh thu
• BVSG xác nhận cấp đơn & gửi thông tin thanh toán phí cho TVV/KH.
• KH thanh toán phí cho BVSG trước ngày hiệu lực đơn.
• BVSG xuất hợp đồng , hóa đơn, thẻ bảo hiểm gửi cho KH sau khi nhận được phí bảo hiểm.
• Ghi nhận Doanh thu theo Mã Biznet cung cấp

KHAI THÁC ĐƠN TAI NẠN 24/24

TVV cung cấp Giấy yêu cầu bảo hiểm (GYCBH) có đầy đủ thông tin của Người yêu cầu Bảo hiểm/Người được Bảo
hiểm, gói Quyền lợi bảo hiểm lựa chọn.
• BVSG căn cứ GYCBH trên để báo phí. TVV sử dụng báo phí tư vấn phí và quyền lợi cho KH.
• TVV có thể căn cứ Quyền lợi có sẵn, chủ động tư vấn cho KH
• Những trường hợp từ chối bảo hiểm, BVSG sẽ tư vấn cụ thể cho TV để báo lại KH

Lưu ý: Đơn chỉ có hiệu lực sau khi BVSG nhận
được phí bảo hiểm.
Đơn tai nạn sẽ cấp offline.

Khi KH đồng ý mua bảo hiểm thì TVV cung cấp GYCBH có đầy đủ thông tin, chữ kí xác nhận cùng với:
- Thông tin xuất hóa đơn (nếu là công ty),
- Thông tin Người nhận hợp đồng để BVSG gửi đơn cho KH sau khi hoàn tất
- Mã Biznet của TVV để ghi nhận doanh thu
• BVSG xác nhận cấp đơn & gửi thông tin thanh toán phí cho TVV/KH.
• KH thanh toán phí cho BVSG trước ngày hiệu lực đơn.
• BVSG xuất hợp đồng , hóa đơn, thẻ bảo hiểm gửi cho KH sau khi nhận được phí bảo hiểm.
• Ghi nhận Doanh thu theo Mã Biznet cung cấp

KHAI THÁC ĐƠN NHÀ TƯ NHÂN/ CHÁY NỔ BẮT BUỘC
CHUNG CƯ
TVV cung cấp Giấy yêu cầu bảo hiểm (GYCBH) có đầy đủ thông tin của Người yêu cầu Bảo hiểm/Người được Bảo
hiểm, Đối tượng bảo hiểm (địa chỉ, giá trị bảo hiểm), gói Quyền lợi bảo hiểm lựa chọn.
• BVSG căn cứ GYCBH trên để báo phí. TVV sử dụng báo phí tư vấn phí và quyền lợi cho KH.
• TVV có thể căn cứ Quyền lợi có sẵn, chủ động tư vấn cho KH
• Những trường hợp từ chối bảo hiểm, BVSG sẽ tư vấn cụ thể cho TV để báo lại KH

Lưu ý: Đơn chỉ có hiệu lực sau khi BVSG nhận
được phí bảo hiểm.
Đơn nhà tư nhân/cháy nổ bắt buộc sẽ cấp offline.

Khi KH đồng ý mua bảo hiểm thì TVV cung cấp GYCBH có đầy đủ thông tin, chữ kí xác nhận cùng với:
- Thông tin xuất hóa đơn (nếu là công ty),
- Thông tin Người nhận hợp đồng để BVSG gửi đơn cho KH sau khi hoàn tất
- Mã Biznet của TVV để ghi nhận doanh thu
• BVSG xác nhận cấp đơn & gửi thông tin thanh toán phí cho TVV/KH.
• KH thanh toán phí cho BVSG trước ngày hiệu lực đơn.
• BVSG xuất hợp đồng , hóa đơn, thẻ bảo hiểm gửi cho KH sau khi nhận được phí bảo hiểm.
• Ghi nhận Doanh thu theo Mã Biznet cung cấp

CHÚC ANH CHỊ
KHAI THÁC THÀNH CÔNG

