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THÔNG BÁO THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI

Kính gửi: Sở Công thương các Tỉnh/ Thành phố trực thuộc trung

ương.

Tên thương nhân: CÔNG TY TNHH BẢO HiỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng L29, L30, tòa nhà Vietcombank Tower, số 5 Công trường Mê

Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 02862985888      Fax:    Email: lam.duc.nguyen@sunlife.com

Mã số thuế: 0312149397

Người liên hệ: Nguyễn Đức Lâm     Điện thoại: 0946177388

Căn cứ Luật thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của

Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại,

CÔNG TY TNHH BẢO HiỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM thông báo chương

trình khuyến mại như sau:

1. Tên chương trình khuyến mại: 	Chọn hôm nay - Bừng chất mới

2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc.

3. Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa/dịch vụ không thu tiền dành cho Khách hàng mua

sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam

(Sun Life VN).

4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/10/2022 đến ngày 31/10/2022.

5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của Sun Life VN được

phân phối qua Kênh đại lý bảo hiểm là cá nhân, dành cho Bên mua bảo hiểm là cá nhân đáp

ứng điều kiện theo quy định.

Số lượng hàng hóa, dịch vụ (nếu có):



6. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

(i)Phiếu Phiếu quà tặng Esteem;

(ii)Túi đi chợ Sun Life;

(iii)Túi tote Sun Life;

(iv)Dù gấp 3 Sun Life.

7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại):

Khách hàng là đối tượng được hưởng khuyến mại phải đồng thời đáp ứng các điều kiện dưới

đây:

- Khách hàng là cá nhân mua sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của Sun Life VN (không áp dụng

đối với trường hợp Bên mua bảo hiểm là (i) nhân viên Sun Life VN; hoặc (ii) Tư Vấn Tài

Chính (đại lý bảo hiểm) của Sun Life VN; hoặc (iii) Giám đốc phát triển kinh doanh của Sun

Life VN.)

- Hợp đồng bảo hiểm của khách hàng (“Hợp Đồng”) được phân phối qua Kênh đại lý bảo

hiểm là cá nhân (không áp dụng đối với Hợp Đồng được phân phối qua: (i) Kênh Kinh

doanh liên kết với Ngân hàng; hoặc (ii) Kênh đại lý bảo hiểm là tổ chức; hoặc (iii) Kênh Đối

tác kinh doanh chiến lược; hoặc (iv) Kênh Phát triển Kinh doanh De La Sól);

- Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm được nộp và Hợp Đồng được phát hành từ ngày 01/10/2022 đến

31/10/2022;

- Khách hàng đã đóng đầy đủ phí bảo hiểm theo Hợp Đồng. Phí bảo hiểm năm đầu của kỳ

đóng phí đầu tiên theo quy định trong Hợp Đồng (bao gồm phí bảo hiểm của sản phẩm chính

và phí của các sản phẩm bảo hiểm bổ sung đính kèm Hợp Đồng, không bao gồm phí bảo

hiểm đóng thêm) từ 18.000.000 đồng trở lên và đáp ứng quy định về phí bảo hiểm theo Điều

kiện nhận quà tặng theo Mục 10 của Thông báo này;

- Hợp Đồng không bị hủy (Khách hàng từ chối tiếp tục tham gia Hợp Đồng) trong thời hạn

cân nhắc là hai mươi mốt (21) ngày như được quy định trong quy tắc và điều khoản sản

phẩm (“Thời Hạn Cân Nhắc”);

- Hợp Đồng không phải là Hợp Đồng Hủy Chuyển. Hợp Đồng Hủy Chuyển là Hợp Đồng

được phát hành trước Thời gian khuyến mại, bị khách hàng hủy trong Thời Hạn Cân Nhắc,

chuyển sang Hợp Đồng khác trong Thời gian khuyến mại với cùng một (01) Người được bảo

hiểm.

- Hợp Đồng đang còn hiệu lực và đã qua Thời Hạn Cân Nhắc tại thời điểm Sun Life VN

tổng kết kết quả và trao quà tặng của Chương trình khuyến mại.

8. Cơ cấu giải thưởng (nội dung giải thưởng, giá trị giải thưởng, số lượng giải thưởng):

Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại được nêu tại Mục 10.

9. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Tối đa 1.700.640.000 đồng (Bằng

chữ: Một tỉ bảy trăm triệu sáu trăm bốn mươi ngàn đồng).

10. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại: 	Theo file đính kèm.



11. Tên của các thương nhân cùng thực hiện, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể

của từng thương nhân tham gia thực hiện trong chương trình (Trường hợp nhiều thương

nhân cùng phối hợp thực hiện chương trình khuyến mại hoặc thương nhân kinh doanh dịch

vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa

thuận (văn bản thỏa thuận/hợp đồng gửi kèm))

Không có thương nhân cùng thực hiện.

CÔNG TY TNHH BẢO HiỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM 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.

 

 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯƠNG NHÂN

(Ký tên và đóng dấu)



            

10. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại: 
 

- Số lượng quà tặng khuyến mại tối đa 

 

STT Quà tặng 
Số lượng  

quà tặng tối đa 

Đơn giá ước tính 

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

1 
Phiếu quà tặng Esteem 

trị giá 500.000 đồng 
          3.200  500.000 1.600.000.000  

2 Túi đi chợ              420  84.000 35.280.000  

3 Túi tote              450  88.000 39.600.000  

4 Dù gấp 3              230  112.000 25.760.000  

Tổng giá trị quà tặng 1.700.640.000  

 

Chương trình có thể kết thúc sớm nếu hết số lượng quà tặng được quy định như bên trên.  
 

- Điều kiện nhận quà tặng: Khách hàng đáp ứng đồng thời các điều kiện quy định tại Mục 

7 của Thông báo này cần đáp ứng thêm điều kiện về Phí bảo hiểm năm đầu tiên thực 

thu của kỳ đóng phí đầu tiên theo quy định trong Hợp Đồng như dưới đây 
 

STT 

Tổng phí bảo hiểm năm đầu tiên 

thực thu của kỳ đóng phí đầu tiên 

(IP) tính trên mỗi Hợp Đồng 
(triệu đồng) 

Quà tặng 

1 18 ≤ IP < 20 
01 Phiếu quà tặng Esteem, trị giá 500.000 

đồng và 01 túi đi chợ Sun Life 

2 20 ≤ IP < 25 
02 Phiếu quà tặng Esteem, tổng trị giá 

1.000.000 đồng và 01 túi tote Sun Life 

3 25 ≤ IP < 35 
04 Phiếu quà tặng Esteem, tổng trị giá 

2.000.000 đồng và 01 dù gấp 3 Sun Life 

4 35 ≤ IP < 45 
06 Phiếu quà tặng Esteem, tổng trị giá 

3.000.000 đồng 

5 45 ≤ IP < 65 
08 Phiếu quà tặng Esteem, tổng trị giá 

4.000.000 đồng 

6 IP ≥ 65 
14 Phiếu quà tặng Esteem, tổng trị giá 

7.000.000 đồng 

 

*IP:  Phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu của kỳ đóng phí đầu tiên tính trên mỗi Hợp Đồng 

trong Chương trình khuyến mại, bao gồm cả phí bảo hiểm của sản phẩm chính và phí 



            

của các sản phẩm bảo hiểm bổ sung (nếu có) đính kèm Hợp Đồng, không bao gồm 

phí bảo hiểm đóng thêm. IP sẽ không được cộng dồn giữa các Hợp Đồng với nhau. 

 Nếu khách hàng tăng/giảm phí bảo hiểm trong Thời Hạn Cân Nhắc và vẫn đáp ứng 

điều kiện hưởng khuyến mại theo Chương trình, mức IP sau khi tăng/giảm sẽ là cơ 

sở để xét quà tặng theo bảng trên. 

 

- Thời điểm tổng kết kết quả và bắt đầu trao quà cho khách hàng:  

 

Ngày kết thúc khuyến mại Ngày tổng kết kết quả  Ngày bắt đầu trao quà 

31/10/2022 30/11/2022 9/12/2022 

 

- Sun Life VN sẽ gửi quà tặng cho khách hàng bằng đường bưu điện theo địa chỉ khách 

hàng đã cung cấp cho Sun Life VN trên hồ sơ yêu cầu bảo hiểm. Sun Life VN không 

chịu trách nhiệm trong trường hợp quà tặng không thể chuyển do thông tin địa chỉ cung 

cấp bị sai.  

- Sun Life VN sẽ hủy kết quả tặng quà đối với khách hàng nếu trong vòng 02 tháng kể 

từ ngày bắt đầu trao quà, bưu điện báo phát việc trao quà tặng không thành công 03 lần 

do không thể liên hệ khách hàng hoặc không lấy được chữ ký của chính khách hàng 

(Bên mua bảo hiểm) trên biên nhận trao quà. 

- Sun Life VN có quyền thu hồi và/hoặc không tặng quà cho khách hàng nếu có bất kỳ 

thay đổi nào đối với Hợp Đồng dẫn đến việc khách hàng không đáp ứng điều kiện 

hưởng khuyến mại theo Chương trình. 

- Trong mọi trường hợp Phiếu quà tặng Esteem và các quà tặng Sun Life không có giá 

trị quy đổi thành tiền mặt. 

- Với việc tham gia chương trình này, Khách hàng hiểu và đồng ý rằng Sun Life VN và 

các bên được Sun Life VN ủy quyền có thể thu thập và sử dụng các thông tin cá nhân 

do Khách hàng cung cấp cho mục đích thực hiện chương trình khuyến mại và trao quà 

tặng.  

- Khách hàng tham gia chương trình khuyến mại này sẽ không được tham gia các chương 

trình khuyến mại khác của Sun Life VN diễn ra trong cùng thời gian thực hiện. 
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