
RCS – Real-time Customer Survey Frequently Asked Questions 
 

Câu hỏi 1: RCS – Real-time Customer Survey là gì? 

Trả lời: 

• Real-time Customer Survey là chương trình khảo sát, ghi nhận ý kiến khách hàng ngay sau khi sử dụng 

dịch vụ tại mỗi lần tương tác với AIA VN, qua đó công ty có thể phản ứng nhanh để giải quyết trải nghiệm 

chưa hài lòng của khách hàng và có giải pháp để hỗ trợ khách hàng nhanh chóng nhất. 

 

Câu hỏi 2: RCS – được thực hiện như thế nào? 

Trả lời: 

• Trong năm 2022, RCS được triển khai ở 04 hành trình khách hàng:  

o Tham gia bảo hiểm (Onboarding): tin nhắn khảo sát được gửi 01 ngày sau khi Khách hàng 

nhận được tin nhắn thông báo chúc mừng Hợp đồng đã phát hành. 

o Giao dịch tại trung tâm dịch vụ khách hàng (Customer Services): tin nhắn khảo sát được 

gửi sau khi Khách hàng hoàn tất giao dịch với nhân viên Dịch Vụ Khách Hàng. 

o Thực hiện cuộc gọi đến tổng đài AIA VN (Call Center): Tin nhắn khảo sát được gửi sau khi 

Khách hàng hoàn tất cuộc gọi với nhân viên Tổng đài. 

o Giải quyết Quyền lợi bảo hiểm (Claim): Tin nhắn khảo sát được gửi sau khi Khách hàng nhận 

được tin nhắn thông báo kết quả YCGQQLBH. Tất cả yêu cầu GQQLBH đều nhận tin nhắn khảo 

sát, ngoại trừ Tử vong và TTTB&VV. 

• Khách hàng nhận được tin nhắn khảo sát là Bên mua bảo hiểm (PO). 

• Với mỗi dịch vụ, khách hàng sẽ chỉ nhận được 01 tin nhắn khảo sát trong vòng 90 ngày. 

• Sau 03 ngày kể từ tin nhắn khảo sát đầu tiên được gửi đến KH, nếu KH vẫn chưa hoàn thành khảo sát; 

công ty sẽ gửi tin nhắn thứ hai để nhắc khách hàng hoàn thành khảo sát. 

• Sau 04 ngày kể từ tin nhắn thứ hai, đường link khảo sát sẽ hết hiệu lực.  

• Đồng thời, link khảo sát sẽ mất hiệu lực sau khi Khách hàng đã hoàn tất khảo sát. 

 

Câu hỏi 3: Kế hoạch triển khai của RCS? 

Trả lời: 

• Trong năm 2022, RCS được triển khai ở 04 hành trình khách hàng với khoảng thời gian như sau: 

o Từ 09/2022: triển khai RCS cho dịch vụ Giải quyết quyền lợi bảo hiểm (Claim) 

o Từ 10/2022: triển khai RCS cho dịch vụ Tham gia bảo hiểm (Onboarding) 

o Từ 11/2022: triển khai RCS cho dịch vụ tại Trung tâm giao dịch khách hàng (Customer 

Services) và Cuộc gọi đến tổng đài AIA VN (Call Center) 

 

Câu hỏi 4: Mục tiêu của dự án RCS là gì? 

Trả lời: 

• Mục tiêu chính của dự án RCS nhằm gia tăng số lần tương tác với khách hàng và lắng nghe được tiếng 

nói của khách hàng, giúp cải tiến quy trình vận hành sao cho giải quyết được vấn đề của khách hàng 

nhanh chóng và hiệu quả nhất; qua đó góp phần gia tăng trải nghiệm khách hàng thông qua các chỉ số 

CSAT (Chỉ số hài lòng khách hàng hàng), CES (Chỉ số dễ dàng của khách hàng khi thực hiện dịch vụ) 

và chỉ số NPS (mức độ sẵn sàng KH giới thiệu AIA đến bạn bè, người thân, gia đình) 

 

  

https://tools.aia-apps.net/confluence/display/MFAQ/MyAIA+app+Frequently+Asked+Question


Câu hỏi 5: RCS đem lại lợi ích gì cho Khách hàng? 

Trả lời: 

• Chương trình RCS được vận hành nhằm giúp cho khách hàng có thể gửi phản hồi dễ dàng về AIA VN, 

được hỗ trợ nhanh chóng khi khách hàng chưa thực sự hài lòng và gia tăng kênh tiếp nhận cũng như 

tương tác với khách hàng thường xuyên hơn; nhờ đó giúp khách hàng cảm thấy mọi tiếng nói đều được 

lắng nghe, mọi vấn đề đều được công ty chủ động giải quyết và gia tăng sự hài lòng trong trải nghiệm 

dịch vụ với AIA VN. 

 

Câu hỏi 6: RCS đem lại lợi ích gì cho đội ngũ sales (AD, PD, CRM) của công ty? 

Trả lời: 

• RCS đồng hành cùng đội ngũ sales đóng vai trò là chiếc cầu nối giữa khách hàng và công ty thông qua 

việc lắng nghe phản hồi của khách hàng nhanh nhất. 

• Giúp đội ngũ sales gia tăng trải nghiệm khách hàng, qua đó giúp nâng cao tỉ lệ khách hàng tái tục và gia 

tăng sự hài lòng cũng như tỉ lệ khách hàng trung thành của công ty. 

 

Câu hỏi 7: Bảng câu hỏi của RCS bao gồm những câu hỏi như thế nào và hoàn thành trong bao lâu? 

Trả lời: 

• Bảng câu hỏi của khảo sát RCS bao gồm từ 06 – 07 câu hỏi, được thực hiện trong thời gian từ 02 – 03 

phút. 

  

Câu hỏi 8: Link khảo sát gửi đến khách hàng qua kênh thông tin nào? Có bảo mật không?  

Trả lời: 

• Link khảo sát được gửi đến khách hàng qua tin nhắn điện thoại, được gửi đi từ tổng đài AIA VN. Đường 

link có đầu dẫn là http://aiaurl.vn/ được gửi đến khách hàng là duy nhất và hoàn toàn bảo mật. 

 

Câu hỏi 9: Công ty xử lý những trải nghiệm tiêu cực từ phản hồi của khách hàng như thế nào sau khi 

nhận được kết quả khảo sát từ RCS? 

Trả lời: 

• Trong quá trình làm khảo sát, nếu khách hàng đánh giá 01 điểm cho dịch vụ của AIA VN, hệ thống sẽ tự 

chuyển thông tin báo về cho Bộ phận tuân thủ khách hàng (Customer Governance). Trong vòng 48 giờ 

làm việc, đội ngũ Customer Governance sẽ có cuộc gọi đầu tiên đến khách hàng để nhằm tìm hiểu, giải 

quyết những trải nghiệm tiêu cực của khách hàng và hỗ trợ khách hàng vấn đề mà KH đang cần hỗ trợ. 

 

Câu hỏi 10: KH có thể phản ánh về nhiều vấn đề trong 1 lần liên hệ hay không hay chỉ có thể phản ánh 

về hành trình mà KH nhận được khảo sát? 

Trả lời: 

• Bộ phận tuân thủ khách hàng sẽ liên hệ KH để trao đổi dựa trên những thông tin KH phản ánh qua khảo 

sát/kết quả khảo sát và dựa trên hồ sơ của KH. Trường hợp KH thắc mắc, phản ánh về nhiều vấn đề, 

bộ phận tuân thủ khách hàng sẽ cung cấp cho KH những thông tin cần thiết. Tuy nhiên, đối với các vấn 

đề cần trao đổi lại với các bộ phận khác có liên quan, bộ phận tuân thủ khách hàng sẽ liên hệ sau để 

phản hồi cho KH khi tổng hợp đầy đủ thông tin. 

 

Câu hỏi 11: Khách hàng có bị làm phiền khi nhận quá nhiều khảo sát từ AIA VN không? 

Trả lời: để hạn chế việc gửi nhiều khảo sát làm phiền khách hàng, team Dự án RCS đã thực hiện 2 giải pháp 

như sau: 

• Khách hàng sẽ chỉ nhận được Khảo sát cho mỗi tương tác của mình với từng hành trình. 

• Trong vòng 90 ngày, Khách hàng chỉ nhận được 1 bản khảo sát cho mỗi hành trình, bất kể Khách hàng 

mua bao nhiêu hợp đồng ở hành trình Tham gia bảo hiểm/ bất kể bao nhiêu lần khách hàng đến trung 

tâm dịch vụ khách hàng ở hành trình với TT DVKH/ bất kể bao nhiêu lần Khách hàng liên hệ với Tổng 

đài DVKH ở hành trình với Tổng đài DVKH/ bất kể bao nhiêu yêu cầu bồi thường ở hành trình Yêu cầu 

giải quyết quyền lợi bảo hiểm. 

http://aiaurl.vn/


Câu hỏi 12: Nếu khách hàng cần phản ánh thêm trong vòng 90 ngày mà trước đó đã hoàn thành 1 khảo 

sát thì khách hàng phản ánh qua đâu? 

Trả lời 

• Khách hàng có thể liên hệ Tổng Đài AIA hoặc Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng 

 

Câu hỏi 13: Khi có câu hỏi liên quan đến dự án tôi cần liên hệ ai và qua đâu? 

Trả lời: 

• Khi có câu hỏi có liên quan đến dự án RCS, Anh/Chị có thể liên hệ trực tiếp đến email hotline 

VN.RCS@aia.com để được hướng dẫn và hỗ trợ thêm. 

 

mailto:VN.RCS@aia.com

