
CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CAO CẤP CỦA SUN LIFE 

VIỆT NAM 

 

“CHILL WITH SUN LIFE” 

 

A. Điều kiện tham gia chương trình 

Khách hàng là khách hàng cao cấp của Sun Life Việt Nam: 

Khách hàng Cao cấp Tổng phí bảo hiểm quy năm (*) (đồng) 

Ngọc Lục Bảo > = 500.000.000 

Kim Cương > = 200.000.000 

Bạch Kim > = 120.000.000 

Vàng > = 80.000.000 

Bạc > = 40.000.000 

1. (*) Phí bảo hiểm quy năm tính trên các hợp đồng còn hiệu lực có cùng Bên mua bảo hiểm. 
2. Chương trình có hiệu lực từ ngày phát hành Thông báo và sẽ được cập nhật khi có thay đổi. 
3. Đối tượng áp dụng: dành cho Bên mua bảo hiểm là cá nhân, không áp dụng đối với Hợp đồng 

Bảo hiểm có Bên mua bảo hiểm là tổ chức. Vui lòng xem thêm đối tượng áp dụng cụ thể tại mỗi 
trải nghiệm trong Mục C. Chương trình chi tiết. 

B. Tóm tắt chương trình 

Khách hàng Cao cấp 
Tranh 

chân dung 

Thẻ quà tặng 
California 

Fitness & Yoga 

Ngân hàng Ưu 
tiên ACB 

Ngân hàng Ưu 
tiên TPB 

Ngọc Lục Bảo ✓ ✓ ✓ ✓ 

Kim Cương  ✓ ✓ ✓ 

Bạch Kim   ✓  

Vàng   ✓  

Bạc   ✓  

 

C. Chương trình chi tiết 

Quý khách có thể chọn bất kỳ trải nghiệm hoặc tất cả trải nghiệm sau: 



1. Tranh vẽ chân dung nghệ thuật 

Quý khách sẽ được tặng 1 ảnh chân dung nghệ thuật vẽ bằng kỹ thuật “Chữ chồng chữ” bởi họa 
sĩ trẻ nổi tiếng Việt Mỹ. 
Đối tượng áp dụng: Khách hàng cao cấp phân hạng Ngọc Lục Bảo. 

2. Thẻ quà tặng California Fitness & Yoga 

Quý khách sẽ được tặng 1 thẻ quà tặng California Fitness & Yoga, bao gồm các trải nghiệm: 

- 1 tháng tập luyện và 5 buổi tập cùng huấn luyện viên cá nhân tại một CLB bất kỳ thuộc 
California Fitness & Yoga hoặc Jetts trên toàn quốc; 

- 10 ngày tư vấn dinh dưỡng cá nhân. 

Ngoài ra Quý khách còn được ưu đãi từ 2 – 5 triệu đồng khi tham gia Thẻ hội viên. 

Đối tượng áp dụng: Khách hàng cao cấp phân hạng Ngọc Lục Bảo và Kim Cương. 

3. Trải nghiệm Ưu tiên tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) 

Quý khách cùng người thân sẽ được hỗ trợ mở tài khoản ACB hoặc nâng hạng tài khoản ACB để 
trải nghiệm Dịch vụ ngân hàng ưu tiên (Privilege Banking) của ACB, cụ thể: 

 

 Vui lòng tham khảo chi tiết Dịch vụ ngân hàng ưu tiên tại đây: 

 https://www.acb.com.vn/vn/personal/khuyen-mai-uu-dai/ngan-hang-uu-tien/dac-quyen-uu-
tien-danh-cho-kh-tham-gia-bao-hiem-nhan-tho-sun-life-vn 

4. Trải nghiệm Ưu tiên tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) 
 
Quý khách sẽ được hỗ trợ mở tài khoản TPBank hoặc nâng hạng tài khoản TPBank để trải 
nghiệm Dịch vụ ngân hàng ưu tiên (Privilege Banking) của TPBank, cụ thể: 

https://www.acb.com.vn/vn/personal/khuyen-mai-uu-dai/ngan-hang-uu-tien/dac-quyen-uu-tien-danh-cho-kh-tham-gia-bao-hiem-nhan-tho-sun-life-vn
https://www.acb.com.vn/vn/personal/khuyen-mai-uu-dai/ngan-hang-uu-tien/dac-quyen-uu-tien-danh-cho-kh-tham-gia-bao-hiem-nhan-tho-sun-life-vn


 

D. Các quy định khác 

 

1. Hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực tại thời điểm đăng ký trải nghiệm. 
 

2. Sun Life Việt Nam sẽ liên hệ email Quý khách hàng thỏa điều kiện tham gia chương trình “Chill 
with Sun Life” để hỗ trợ Quý khách đăng ký những trải nghiệm và quyền lợi trên. 

 

3. Trường hợp cần hỗ trợ thêm thông tin Quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài Chăm sóc Khách 
hàng số 1800 1786 (miễn cước) hoặc gửi e-mail đến địa chỉ Dichvu.Khachhang@sunlife.com. 
Sun Life Việt Nam rất hân hạnh được phục vụ Quý khách. 

 

tel:+18001786
mailto:Dichvu.Khachhang@sunlife.com

