
CHƯƠNG TRÌNH CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CAO CẤP 
“CHILL WITH SUN LIFE” 

A. ĐIỀU KIỆN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH 

Khách hàng Tổng phí bảo hiểm hàng năm (*) 

Sky Trên 300 triệu 

Ocean Từ 100 triệu đến 300 triệu 

 

• (*) Tổng phí bảo hiểm hàng năm: Phí bảo hiểm quy năm tính trên các hợp đồng còn hiệu lực đã 
qua 21 ngày cân nhắc có cùng Bên mua bảo hiểm. 

• Chương trình có hiệu lực từ ngày phát hành Thông báo và sẽ được cập nhật khi có thay đổi. 

• 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. 

B. CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT 

1. Bảng tóm tắt quyền lợi chương trình: 

Quyền lợi Sky Ocean 

Khắc họa chân dung bằng thơ hoặc bằng tranh ✓   

Sự kiện nghệ thuật cá nhân ✓  

Quà tặng đẳng cấp vào các dịp đặc biệt  ✓ 

Ngân hàng Ưu tiên ACB ✓ ✓ 

Ngân hàng Ưu tiên TPB ✓ ✓ 

Bộ hợp đồng bảo hiểm khác biệt ✓ ✓ 

 

2. Chi tiết quyền lợi: 

i. Khắc họa chân dung bằng thơ hoặc bằng tranh 

Đối tượng áp dụng: Khách hàng cao cấp Sky  

Khách hàng ó thể lựa chọn khắc họa chân dung chính mình bằng thơ do thi sĩ Vi Thùy 
Linh hoặc bằng tranh do họa sĩ trẻ Việt Mỹ sáng tác với kỹ thuật chữ chồng chữ. 



Khi chọn quyền lợi này, Sun Life Việt Nam (SLV) sẽ liên hệ Khách hàng để thu thập 1 
ảnh chụp chân dung hoặc thông tin của Khách hàng để hỗ trợ quá trình sáng tác các 
tác phẩm nghệ thuật mang tính cá nhân hóa này. Việc Khách hàng cung cấp ảnh chụp 
chân dung hoặc thông tin cá nhân cho SLV đồng nghĩa với việc Khách hàng đồng ý cho 
phép SLV chuyển ảnh này cho họa sĩ Việt Mỹ để thực hiện vẽ chân dung hoặc thi sĩ Vi 
Thùy Linh để sáng tác thơ. 

Thời gian trao tặng đặc quyền: Tùy theo thứ tự đăng ký từ Khách hàng, tranh chân 
dung hoặc thơ sẽ được gửi đến Khách hàng: 

- Sau 20 ngày làm việc kể từ khi SLV nhận được tranh chân dung/thông tin của 
Khách hàng và xác nhận đăng ký đặc quyền thành công. 

- Hoặc tùy theo thứ tự đăng ký của Khách hàng, SLV sẽ thông báo qua điện thoại 
với Khách hàng về thời gian nhận cụ thể. 

Hình thức nhận: 

- Tranh vẽ hoặc Bài thơ được giao trực tiếp đến Khách hàng sau khi hoàn tất. 

ii. Sự kiện nghệ thuật cá nhân: 

Đối tượng áp dụng: Khách hàng cao cấp Sky 

Hàng năm, Khách hàng và những người thân yêu của mình sẽ được mời tham dự từ 
hai sự kiện nghệ thuật dành riêng cho Khách hàng cao cấp.  

Tùy thời điểm diễn ra sự kiện, Khách hàng sẽ được chúng tôi thông báo trực tiếp để 
xác nhận đăng ký tham gia. 

 

iii. Trải nghiệm quyền lợi dành riêng cho Khách hàng ưu tiên tại Ngân hàng ACB 

Đối tượng áp dụng: Khách hàng cao cấp Sky và Ocean  

Khách hàng cùng người thân sẽ được hỗ trợ mở hoặc nâng hạng tài khoản ACB để trải 
nghiệm Dịch vụ ngân hàng ưu tiên (Privilege Banking) theo Phân hạng Khách hàng 
tương ứng, cụ thể: 

Phân hạng 
Mức ưu đãi & đặc 

quyền từ ACB 

Quyền lợi dành cho 2 
người thân của Khách 

hàng Khách hàng 
Tổng phí bảo hiểm hàng năm 

(*) 

SKY 
Từ 500 triệu trở lên Phân hạng Infinite Phân hạng Trải nghiệm 

Từ 300 triệu đến dưới 500 triệu Phân hạng Privilege Phân hạng Trải nghiệm 

OCEAN 

Từ 120 triệu đến dưới 300 triệu Phân hạng Privilege Phân hạng Trải nghiệm 

Từ 100 triệu đến dưới 120 triệu Phân hạng Trải nghiệm  



iv. Trải nghiệm quyền lợi dành riêng cho Khách hàng ưu tiên tại Ngân hàng TPBank 

Đối tượng áp dụng: Khách hàng cao cấp phân hạng Sky và Ocean  

Khách hàng sẽ được hỗ trợ mở hoặc nâng hạng tài khoản TPBank để trải nghiệm Dịch 
vụ ngân hàng ưu tiên (Premier Banking) theo Phân hạng Khách hàng tương ứng, cụ 
thể: 

Phân hạng 

Mức ưu đãi & đặc quyền từ TPBank 
Khách hàng 

Tổng phí bảo hiểm hàng năm 
(*) 

SKY 
Từ 500 triệu trở lên Phân hạng Gold 

Từ 300 triệu đến dưới 500 triệu Phân hạng Titan 

OCEAN Từ 200 triệu đến dưới 300 triệu Phân hạng Titan 

Khi chọn quyền lợi này, Khách hàng đồng ý cho phép SLV gửi thông tin liên hệ của 
Khách hàng đến TPBank để nhân viên TPBank hỗ trợ Khách hàng tham gia trải nghiệm 
của quyền lợi này. 

 

v. Bộ hợp đồng bảo hiểm (HĐBH) khác biệt 

Đối tượng áp dụng: Khách hàng cao cấp phân hạng Sky và Ocean 

Khách hàng sẽ nhận được bộ HĐBH khác biệt với thiết kế sang trọng và ấn tượng khi 
tham gia bảo hiểm với mức phí bảo hiểm quy năm/1 HĐBH từ 100 triệu đồng trở lên 
(không tính phí bảo hiểm đóng thêm).  

 

vi. Quà tặng đẳng cấp vào các dịp đặc biệt 

Đối tượng áp dụng: Khách hàng cao cấp Ocean  

Khách hàng hạng Ocean sẽ nhận được: 

- Quà tặng tặng sinh nhật được thiết kế riêng dành cho Bên mua bảo hiểm.  

- Thư mời tham dự các sự kiện văn hóa nghệ thuật của Công ty 



 

Thay đổi này sẽ được áp dụng cho hợp đồng phát hành từ ngày 24/10/2022.  

 

C. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC 

1. Phân hạng Khách hàng cao cấp được tính trên tổng phí quy năm của các Hợp đồng bảo hiểm còn 
hiệu lực tại thời điểm đăng ký trải nghiệm. 

2. Trường hợp cần hỗ trợ thêm thông tin Khách hàng 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. 
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