THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
“ĐÓNG PHÍ HÔM NAY, NHẬN NGAY TOP-UP”
1. Tên chương trình khuyến mại: “Đóng phí hôm nay, nhận ngay Top-up”
2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Trên phạm vi toàn quốc.
3. Hình thức khuyến mại: tặng hàng hóa/ dịch vụ không thu tiền.
4. Thời gian chương trình khuyến mại: Từ ngày 23/ 09/ 2019 – đến hết ngày 31/12/2019 hoặc
cho đến khi hết hàng khuyến mại tùy thời điểm nào xảy ra trước.
5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Phí bảo hiểm của các hợp đồng bảo hiểm của Sun Life VN
(ngoại trừ hợp đồng bảo hiểm hưu trí) được khách hàng thanh toán qua 2 kênh thanh toán phí là
Tổng công ty bưu điện Việt Nam (VNPOST) hoặc Công ty CP Dịch vụ Trực tuyển Cộng Đồng
Việt - VietUnion (Payoo ).
6. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Mã nạp tiền điện thoại trị giá 50.000 đồng.
7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyển mại): Khách
hàng của Sun Life Việt Nam đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:
o

Bên mua bảo hiểm là cá nhân

o

Hợp đồng bảo hiểm trong thời gian còn hiệu lực hoặc Hợp đồng bảo hiểm bị mất hiệu lực
do không đóng phí nhưng chưa quá 24 tháng.

8. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: 175.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm
bảy mươi lăm triệu đồng) tương ứng với 3.500 mã nạp điện thoại.
9. Nội dung của chương trình khuyến mại:


Điều kiện nhận hàng khuyến mại: 3.500 khách hàng đầu tiên đáp ứng điều kiện quy định
tại mục 7 của Thông báo này, thanh toán phí của hợp đồng bảo hiểm (ngoại trừ hợp
đồng bảo hiểm hưu trí) qua 2 kênh thanh toán phí là Tổng công ty bưu điện Việt Nam
(VNPOST) hoặc Công ty CP Dịch vụ Trực tuyến Cộng Đồng Việt-VietUnion (Payoo) theo
quy định của chương trình sẽ nhận được mã nạp tiền điện thoại có giá trị 50.000 đồng
(Bằng chữ : năm mươi ngàn đồng).



Mã điện thoại sẽ được gửi cho khách hàng bằng hình thức tin nhắn SMS vào số điện
thoại khách hàng đã đăng ký với Sun Life VN trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày
khách hàng thanh toán phí bảo hiểm theo điều kiện của chương trình khuyến mại. Sun
Life VN cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về chương trình khuyến
mại trên theo quy định của pháp luật hiện hành.

