
 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI  

“CHỦ ĐỘNG SỐNG KHỎE, TẾT VÀNG AN KHANG” 

 

1. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Hệ thống các Câu lạc bộ của California Fitness & Yoga Center 

(“CFYC”) trên địa bàn Thành phố Hà Nội và  

2. Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa/dịch vụ 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 thuộc Kênh Phan Club là đối tác phân phối sản phẩm bảo hiểm của Sun Life VN tại các 

trung tâm California Fitness & Yoga Center – CFYC (Sau đây gọi tắt là “Kênh Phan Club”). 

3. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 05/12/2020 đến hết ngày 05/03/2021. 

Chương trình sẽ kết thúc trước hạn khi đủ số lượt Khách hàng đầu tiên đáp ứng điều kiện tại 

mục 7 của Thông báo này. 

4. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:  

- Sản phẩm chính: sản phẩm Bảo Hiểm liên kết chung (“Sun - Sống Chủ Động”); 

- Sản phẩm bổ sung được bán kèm sản phẩm chính nói trên: 

 Bảo hiểm bổ sung -  Bảo vệ sức khỏe toàn diện 

 Bảo hiểm bổ sung - Bệnh hiểm nghèo toàn diện 

 Bảo hiểm bổ sung - Miễn đóng phí Bệnh hiểm nghèo  

 Bảo hiểm bổ sung - Hỗ trợ viện phí 

 Bảo hiểm bổ sung - Tai nạn toàn diện  

 Bảo hiểm bổ sung - Tử kỳ  

 Bảo hiểm Bổ sung - Hỗ trợ đóng phí  

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

(i) Thẻ quà tặng DOJI được sử dụng để mua tất cả các mặt hàng tại các Trung tâm Vàng 

bạc trang sức DOJI 

(ii) Thẻ quà tặng Eri được sử dụng các dịch vụ Chăm sóc sắc đẹp tại Hệ thống Thẩm mĩ 

viện Eri trên toàn quốc 

(iii) Giỏ quà tặng Tết của hệ thống siêu thị Mega Market 

(iv) Thẻ mua hàng Esteem được sử dụng để mua hàng hóa, dịch vụ tại hệ thống các nhà cung 

cấp của Esteem. 

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



- Khuyến mại 1:  

Bên mua bảo hiểm phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau: 

(i) Bên mua bảo hiểm tham gia Hợp đồng bảo hiểm Sun – Sống Chủ Động và sản phẩm 

bổ sung đi kèm (nếu có nhu cầu tham gia sản phẩm bổ sung) với Sun Life VN (sau 

đây gọi tắt “Hợp Đồng”); 

(ii) Hợp Đồng được phân phối bởi Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm thuộc Kênh Phan 

Club;  

(iii) Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm của Bên mua bảo hiểm được nộp và Hợp Đồng được phát 

hành từ ngày 05/12/2020 đến khi kết thúc chương trình khuyến mại (Thời điểm nộp 

phí bảo hiểm lần đầu tiên của hồ sơ này sẽ được tính để xác định những lượt Khách 

hàng đầu tiên); 

(iv) Phí bảo hiểm 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 (nếu có) 

đính kèm Hợp Đồng, và không bao gồm phí bảo hiểm đóng thêm tối thiểu là 15 triệu 

đồng;  

(v) 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”); và 

(vi)  Bên mua bảo hiểm không thuộc đối tượng không được hưởng khuyến mại nêu dưới 

đây. 

- Khuyến mại 2:  

Bên mua bảo hiểm phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau: 

(i) Bên mua bảo hiểm tham gia Hợp đồng bảo hiểm Sun – Sống Chủ Động và sản phẩm 

bổ sung đi kèm (nếu có nhu cầu tham gia sản phẩm bổ sung) với Sun Life VN (“Hợp 

Đồng”); 

(ii) Hợp Đồng được phân phối bởi Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm - Kênh Phan Club; 

và 

(iii) Bên mua bảo hiểm có hồ sơ yêu cầu bảo hiểm được nộp đầu tiên tại mỗi Câu lạc bộ 

của California Fitness & Yoga Center và được nộp trong thời gian từ ngày 

24/12/2020 đến 31/12/2020 (Thời điểm nộp phí bảo hiểm lần đầu tiên của hồ sơ này 

sẽ được tính để xác định là Khách hàng đầu tiên nhận quà tặng). 

 



- Khuyến mại 3: Khách hàng cá nhân là thành viên của California Fitness & Yoga Center, 

đồng ý gặp Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm - Kênh Phan Club và điền thông tin vào Biểu 

mẫu Thông tin Khách hàng trong thời gian từ ngày 17/02/2021 đến hết 24/02/2021. 

-  Nhóm đối tượng không được hưởng khuyến mại: 

 Khách hàng có Hợp Đồng Hủy Chuyển – là các Hợp Đồng đã được phát hành 

trước Thời gian khuyến mại, đã 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. 

 Các Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm thuộc Kênh Phan Club. 

 Khách hàng không thuộc những lượt Khách hàng đầu tiên để được hưởng khuyến 

mại theo quy định tại Thông báo khuyến mại này. 

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

- Quà tặng bao gồm: 

o 238 Thẻ quà tặng DOJI, trị giá 500.000 đồng (năm trăm ngàn đồng) (“DOJI 

500”) 

o 05 Thẻ quà tặng Thẩm mĩ viện Eri, trị giá 2.100.000 đồng (“ERI 2.100”) 

o 02 Thẻ quà tặng Thẩm mĩ viện Eri, trị giá 6.100.00 đồng (“ERI 6.100”) 

o 01 Thẻ quà tặng Thẩm mĩ viện Eri, trị giá 11.000.000 đồng (“ERI 11.000”) 

o 10 Giỏ quà tặng Tết Mega Market, trị giá 1.000.000 đồng 

o 810 Thẻ quà tặng Esteem trị giá 100.000 đồng(“Voucher Esteem”) 

8. Tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: dự kiến khoảng 243.700.000 đồng 

Tổng giá trị thực tế tùy thuộc vào 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 khuyến mại 

9. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại: Khách hàng đáp ứng các quy định tại mục 7 

được tặng quà khuyến mại cụ thể như sau: 

 Ưu đãi 01 (áp dụng đối với Khuyến mại 1 nêu tại mục 7 trên):  

 Thời gian áp dụng: Từ 05/12/2020 đến hết 05/03/2021 

 Cơ cấu quà tặng: Căn cứ vào Phí bảo hiểm của kỳ đóng phí đầu tiên theo quy định 

trong Hợp Đồng, Khách hàng được nhận quà tặng tương ứng như sau: 

 

STT 
Phí bảo hiểm của kỳ đóng phí đầu tiên 

theo quy định trong Hợp Đồng (“IP”) 
Quà tặng 

Số lượng 

quà tặng 



1 15 triệu đồng ≤  IP < 25 triệu đồng 
10 Voucher Esteem 

tổng trị giá 1.000.000 đồng 
71 

2 25  triệu đồng ≤  IP < 50 triệu đồng 
06 DOJI500 

tổng trị giá 3.000.000 đồng 
23 

3 50 triệu đồng ≤  IP < 75 triệu đồng 
10 DOJI500 và 01 ERI 2.100 

tổng trị giá 7.100.000 đồng 
5 

4 75 triệu đồng ≤  IP < 100 triệu đồng 
15 DOJI500 và 01 ERI 6.100 

tổng trị giá 13.600.000 đồng 
2 

5 100 triệu đồng ≤  IP 
20 DOJI500 và 01 ERI 11.000  

tổng trị giá 21.000.000đ 
1 

 Ưu đãi 02 (áp dụng đối với Khuyến mại 2 nêu tại mục 7 trên): 

STT Điều kiện nhận quà tặng Quà tặng 
Số lượng 

quà tặng 

1 

01 Khách hàng đầu tiên có hồ sơ yêu 

cầu bảo hiểm được nộp đầu tiên tại 

mỗi Club của California Fitness & 

Yoga Center trong thời gian từ ngày 

24/12/2020 đến 31/12/2020 

01 giỏ quà Tết Mega Market 

 tổng trị giá 1.000.000 đồng 
10 

 Ưu đãi 03 (áp dụng đối với Khuyến mại 3 nêu tại mục 7 trên): 

STT Điều kiện nhận quà tặng Quà tặng 
Số lượng 

quà tặng 

1 

Khách hàng đồng ý gặp Chuyên 

Viên Tư Vấn Bảo Hiểm - Kênh Phan 

Club và điền thông tin vào Biểu mẫu 

Thông tin Khách hàng trong thời 

gian từ ngày 17/02/2021 đến hết 

24/02/2021. 

01 Voucher Esteem 

trị giá 100.000 đồng 

 

100 

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. 


