CHƯƠNG TRÌNH QUÀ TẶNG “SỐNG KHỎE, QUÀ HAY” DÀNH CHO KHÁCH HÀNG
CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTER
1. Tên chương trình quà tặng: Sống khỏe, Quà hay
2. Địa điểm diễn ra chương trình quà tặng: Hệ thống các Câu lạc bộ California Fitness
& Yoga trên địa bàn Hà Nội và Tp.Hồ Chí Minh
3. Hình thức tặng quà: Tặng hàng hóa không thu tiền dành cho Khách hàng tham gia
Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của Sun Life VN được phân phối bởi Chuyên Viên Tư
Vấn Bảo Hiểm kênh kinh doanh liên kết với California Fitness & Yoga trong thời gian
triển khai chương trình
4. Thời gian quà tặng: Từ ngày 01/10/2020 đến hết ngày 30/11/2020
Chương trình sẽ kết thúc trước hạn khi hết quà tặng, tùy theo điều kiện nào đến trước,
điều kiện nhận quà chi tiết tại mục 7 của Thông báo này
5. Hàng hóa, dịch vụ quà tặng: Sản phẩm Bảo hiểm liên kết đơn vị (“SUN - Sống sung
túc” và “SUN – Sống chủ động” của Sun Life VN được phân phối bởi Chuyên Viên Tư
Vấn Bảo Hiểm kênh kinh doanh liên kết với California Fitness & Yoga Center
6. Hàng hóa, dịch vụ dùng để tặng quà: Túi đa năng Sun Life Bag, Máy đo huyết áp
Omron, Đồng hồ thông minh Sam sung Galaxy Fit
7. Khách hàng của chương trình quà tặng (đối tượng được nhận quà tặng):
Đối tượng nhận quà tặng
 Nhóm 01: Khách hàng là Thành viên của California Fitness & Yoga Center khi đồng
ý gặp Chuyên viên tư vấn Bảo hiểm của Sun Life VN và điền đầy đủ thông tin theo
Biểu mẫu thông tin Khách hàng (áp dụng cho 100 Khách hàng đầu tiên)
 Nhóm 02: Bên mua bảo hiểm là Thành viên của California Fitness & Yoga Center,
tham gia Hợp đồng bảo hiểm SUN - Sống sung túc hoặc SUN - Sống chủ động
với Sun Life VN (“Hợp Đồng”) được phân phối bởi Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm
kênh kinh doanh liên kết California Fitness & Yoa Center đáp ứng đồng thời các
điều kiện như sau và không thuộc Đối tượng không được hưởng quà tặng:
-

Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm được nộp và Hợp Đồng được phát hành từ ngày
01/10/2020 đến khi kết thúc chương trình quà tặng (Thời điểm nộp phí bảo
hiểm lần đầu tiên của hồ sơ này sẽ được tính để xác định 30 lượt Khách hàng
đầu tiên nhận Máy đo huyết áp và 30 lượt Khách hàng đầu tiên nhận Đồng hồ
thông minh Sam sung Galaxy Fit); và

Phí bảo hiểm đóng cho các kỳ phí đến hạn trong năm thứ nhất của hợp đồng

-

bảo hiểm (bao gồm phí bảo hiểm của sản phẩm chính và phí của các sản phẩm
bảo hiểm bổ sung đính kèm Hợp Đồng, và không bao gồm phí bảo hiểm đóng
thêm) tối thiểu là 15 triệu đồng hoặc 20 triệu đồng ;và
-

Khách hàng đã đóng đầy đủ phí bảo hiểm theo yêu cầu; và

-

Hợp Đồng luôn có hiệu lực trong hai mươi mốt (21) ngày kể từ ngày khách
hàng nhận được Hợp Đồng (“Thời hạn cân nhắc”)
Đối tượng không được hưởng quà tặng:
Khách hàng có Hợp Đồng Hủy Chuyển – là các Hợp Đồng đã được phát hành

-

trước Thời gian quà tặng, đã bị Khách hàng hủy trong Thời Hạn Cân Nhắc,
chuyển sang Hợp Đồng khác trong thời gian quà tặng với cùng một (01) Người
được bảo hiểm
8. Cơ cấu quà tặng (nội dung quà tặng, giá trị quà tặng, số lượng quà tặng):
Quà tặng là Túi đa năng Sun Life Bag, Máy đo huyết áp Omron, Đồng hồ thông minh
Sam sung Galaxy Fit
9. Tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ dùng để tặng: dự kiến khoảng 59.000.000 đồng. Tổng
giá trị thực tế tùy thuộc vào giá trị của Phí bảo hiểm của kỳ đóng phí đầu tiên theo quy
định trong Hợp Đồng được quy định tại mục 10 của Thông báo này và số lượng Khách
hàng đáp ứng các điều kiện của chương trình quà tặng.
10. Nội dung chi tiết của chương trình quà tặng: Khách hàng đáp ứng các quy định tại
mục 7 được nhận quà tặng cụ thể như sau:
STT

Phí bảo hiểm đóng cho các kỳ phí

Quà tặng

Số lượng

Túi đa năng

100

đến hạn trong năm thứ nhất của
hợp đồng bảo hiểm “FYP”
Nhóm 1
1
Khách hàng thỏa 2 điều kiện:



Đồng ý gặp TVTC Sun Life
Việt Nam
Điền thông tin vào Biểu mẫu
thông tin khách hàng

Nhóm 2

Sun Life Bag

Mỗi Hợp đồng bảo hiểm
1

với Phí năm (FYP) ≥ 15.000.000
VNĐ
Mỗi Hợp đồng bảo hiểm

2

với Phí năm (FYP) ≥ 20.000.000
VNĐ

Máy đo huyết áp

30

Omron
Đồng hồ thông
minh

30

Sam Sung Galaxy
Fit

Lưu ý
-

Chương trình áp dụng cho những lượt khách đầu tiên. Số lượng quà tặng giới
hạn. Chương trình có thể kết thúc trước hạn nếu hết số lượng quà tặng, tùy
theo điều kiện nào tới trước

